
 

 

Читам, па шта? 
 

Ученици V1 и V2 су учествовали у пројекту Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, 
који има такмичарски карактер. У првом, школском, нивоу ученици су читали по три књиге, 

писали приказе и илустровали их.  
Представљамо неколико најуспешнијих радова. 

 

 
 

 

„Чарли и фабрика чоколаде“, Роалд Дал 
 
Пре тачно 56 година енглески писац Роалд Дал открио је читаоцима најслађе, 

најузбудљивије и најтајанственије место у које нико није могао да уђе, а из кога су у свет 
излазили камиони пуни најнеобичнијих слаткиша. Уз помоћ дечака Чарлија пронашли смо 
фабрику чоколаде Вилија Вонкија. 

Господин Вонка, јунак овог романа, одлучио је да петоро деце из целог света, која 
пронађу улазницу у чоколади, поведе на путовање живота – обилазак фабрике чоколаде. 
Чарли Бекет, главни јунак, дечак из веома сиромашне породице, пронашао је једну од 
улазница и са својим дедом пошао у фабрику. Остали добитници, који су пошли са 
родитељима, били су из богатих породица, и добијали су су све што пожеле. Међу њима је 
један прождрљив дечак и други који стално гледа телевизију, размажена девојчица и она којој 
су жваке храна.  

Читајући роман, кренуо сам са јунацима у сусрет изненађењима која су ме потпуно 

зачарала. Посетили смо собу чоколаде, путовали низ чоколадну реку, упознали смо народ 
Умпа–Лумпе и видели друге необичне просторије фабрике. На том путовању деца и њихови 
родитељи су показали све своје мане, нису слушали упозорења и деца су, због глупости које 
су чинила, била кажњена. Једино су Чарли и његов деда пратили упутства господина Вонке, 
који је схватио да је Чарли добро, паметно и послушно дете, те је њему оставио своју фабрику. 

Научио сам да не треба да будем ждероња, похлепан и размажен, нити да по цео дан 
гледам телевизију.  

 

Андреј Симонић V1 
 
 
 

„Чарли и фабрика чоколаде“, Роалд Дал 
 
Ово је дирљив роман о тешком животу скромног дечака Чарлија из сиромашне породице. 

Он живи у старој, малој и оронулој кући. У његовом граду налази се чувена фабрика чоколаде 
господина Вилија. 

У Чарлијевој суморној свакодневици изнендада се појављује светлост на крају мрачног 
тунела. Када Вили објави у новинама „наградну игру“ да петоро деце широм света има прилику 
да посети његову чувену фабрику, добитком златне улазнице, Чарли проналази светлуцави 
новчић који му мења живот. 

Била сам толико нестрпљива да сазнам како се књига завршава па сам бацила поглед на 
последњу страну. Кад сам прочитала да је бака Џозефина рекла да цела породица умире од 
глади, помислила сам да ће прича имати трагичан крај. Убрзано сам читала и схватила зашто 
је објављена ова „наградна игра“. Разлог је у томе што је Вили хтео да пронађе веродостојног 
наследника своје фабрике. То је, наравно, био Чарли. Задивљујуће ми је било што је Чарли, 
иако сиромашан, одолео свим тим укусним чоколадама за разлику од остале деце. 

Поред тога што ми се допао начин приповедања, допала ми се и порука књиге. Она нас 
учи да је скромност врлина, али и да иако смо богати, никада не будемо похлепни. 

 
Исидора Жикић V2 



 

 

 
 

„Чарли и фабрика чоколаде“, Роалд Дал 
 
 
У овом роману тема је живот сиромашног дечака Чарлија у односу на другу децу. За 

разлику од Чарлија, деца показују зависност од технолошких уређаја, невероватну 
размаженост, претерано уживање у нездравој храни итд. 

У роману „Чарли и фабрика чоколаде“, који има елементе бајке због измишљених ликова 
и догађаја, приповедач указује на утицај васпитања на људске особине. Нема података о 
времену дешавања зато што су васпитање и човекови квалитети универзални, те не познају 

време и границе. Насупрот скромног, сиромашног, лепо васпитаног дечака, сусрећемо се са 
неваспитаном децом имућних родитеља. Један догађај преокренуће Чарлијеву судбину. Вили 
Ванка тражи свог наследника, а услов је да то буде дете које ће најбоље решити све изазове. 
Захваљујући својој доброти сиромашни дечак Чарли осваја фабрику и помаже својој 
породици. Сматрам да је он показао племенитост, искреност и обзироност према другима. 
Супротне особине других ликова истичу његове врлине. 

Овај роман за мене је узбудљив и занимљив. Док сам га читао, осетио сам страх, али сам 
се и забавио. Препоручио бих га свима који желе да науче шта је скромност. 

 
Вук Игњатовић V1 

 
 
 
 

 
 

„Чарли и фабрика 

чоколаде“, Роалд Дал 
 
 
Главни јунак романа је дечак 

Чарли, који је много волео чоколаду, 
али је добијао само једном годишње, 
јер је његова породица била 
сиромашна. У месту где је живео 
постојала је фабрика чоколаде чија је 
капија увек била закључана. Једног 
дана је њен власник господин Вонка 
објавио да ће пет срећних добитника 
златних улазница, које су могле да се пронађу у чоколадама, моћи да обиђу фабрику. 

Чарли је пронашао једну улазницу и са осталим добитницима дошао у фабрику. Дочекао 
их је господин Вонка, веома интересантан и чудан човек са црним цилиндром, љубичастим 
плаштом и златним штапом. Тада је почела необична авантура у још необичнијој земљи 
чоколаде. У њој раде необична створења, високи су десетак центиметара и говоре у стиху. 

Тамо чоколада тече као река, а у водопаду се најлепше измеша. Постоје жваке са укусом 
свеже хране. 

Посетиоци фабрике су тог дана упали у невољу због својих несташлука. Само је Чарли 
био послушан и као награду за то господин Вонка објављује да ће Чарли постати нови власник 
фабрике.  

На занимљив и маштовит начин ова књига нам показује како лепо васпитање и скромност 
могу да доведу до среће и успеха.  

 
Анисија Ћирић V1 
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„Сара и заборављени трг“, Зоран Пеневски 
 

Књигу „Сара и заборављени трг“ написао је Зоран Пеневски, аутор неколико романа, као 
што су „Будимир и ретке врсте“ и „Трагови одсуства“.  

Ово је прича о одрастању и тражењу потиснутих успомена у чудесном свету 
заборављеног трга. Док сам читао књигу, имао сам утисак да сам заједно са Саром постао 
детектив и да морам што пре да стигнем до последње стране да бих на неком тајанственом 
месту пронашао баку.  

Сара се кроз дешавања у роману суочава са чињеницом да је изгубила баку. Са њом је 
волела да се шета, да се игра, да записује занимљиве приче. Све јој је то много недостајало, 
па је замишљала места где би могла да пронађе баку и врати прошлост.  

Машта и сан је воде на трг у необичном граду у коме је живела бака. Са њом у потрагу 
иду и необични ликови као што су птица Берти, краљ белих сенки, мајстор радионице за 
поправку детињства...  

Био сам одушевљен занимљивим дијалозима, описима ликова, чудесним светом трга, 
причом која се одвија и у сну и у реалности. Много деце може препознати Сарину тугу као 
своју због губитка баке или деке. Странице романа нам дају поруку да је „смрт прекид 
приповедања, оно кад нема више прича“. Зато Сара наставља причу и кроз њу се суочава са 
губитком и одраста.  

Волео бих да ову књигу прочитају сва деца, да се забаве у Сариним авантурама и да 
науче да је љубав важна, да се мора несебично даривати и да се не сме у себи држати. 
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„Сара и заборављени трг“, Зоран Пеневски 

 
Сара, главна јунакиња ове књиге, има дванаест година. Разликује се од већине вршњака 

по томе што време радије проводи са баком у смишљању авантуристичких прича, него у 
коришћењу мобилног телефона. 

У овом бајковитом роману Сара трага за баком и пронази заборављени трг. Тамо среће 
црвену птицу Берти која замишља да је мачка, лови мишеве и гребе псе и за себе каже да 
преде боље од сијамских мачака. Берти прати Сару и њих двоје обилазе трг откривајући 
необичан свет из маште. Ту је посластичарница „Бакин лек“. У њој ради госпођа која веома 
брзо прича јер је одрасла у породици са петоро деце. У продавници наочара Сара испробава 

наочаре за ћутљиве људе, кад их стави, неки предмети изгледају већи, па мора да прича о 
њима. У радионици за поправку детињства Сара сазнаје како се решавају неки проблеми из 
детињства.  

Сара и Берти не проналазе баку - заборављени трг постоји само у Сариној машти и на 
крају романа сазнајемо да је њена бака преминула. 

Смејала сам се, чудила и маштала читајући ову књигу. Била сам и тужна када сам сазнала 
да је бака мртва, тешко је кад се изгуби неко близак. Оно што је најважнјије, схватила сам да 
је Сари машта помогла да бака увек буде поред ње.  

 
Анисија Ћирић V1 

 

 

 
 

 

„Тајна жутог балона“ 
Никол Лезије 

 
Летњи распуст је време 

које деца жељно ишчекују. 

Радња романа „Тајна жутог 
балона“ дешава се у току 
распуста. 

За разлику од већине 
вршњака, Доминик, главна 
јунакиња књиге, остаје код 
куће за време летњег 
распуста. Помишља како ће се 
досађивати и завиди осталој 
деци која путују ван града. 
Једног дана до ње долети 
балон жуте боје на чијем је 
крају привезана порука. У 
поруци је позив девојчице 

Елене на дружење. Међутим, 
не пише где Елена живи и Доминик и њен брат Мишел полазе у потрагу за непознатом 
другарицом. 

Мишел много воли детективске романе и креће у авантуру слично књижевним јунацима 
детективима. Једини траг који брат и сестра имају је трака којом је био везан балон и име 
девојчице. Упознају сликара и уз његову помоћ проналазе Елену. 

Доминик и Мишел нису путовали нигде за летњи распуст, али су се лепо забавили и 
стекли нове пријатеље. 
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„Тајна жутог балона“, Никол Лезије 
 
Роман „Тајна жутог балона“ написала је француска књижевница Никол Лезије и за њега 

је добила „Награду младости“.  
Читао сам ову књигу и закључио да је у животу важно имати пријатеља, помоћи неком у 

невољи учинити га срећним. И сам сам срећан и испуњен кад се пријатељство узврати. 
Јунакиња романа девојчица Доминик остаје сама код куће за време распуста и зато је 

веома несрећна. Срећа јој се осмехује и шаље жути балон са поруком у којој непозната 
девојчица нуди пријатељство. Доминик одлучује да потражи другарицу и преокрене судбину 
лета. У књизи има шеснаест поглавља, прича, у којима има и стихова који римом и порукама 

чине роман занимљивијим и духовитијим. Свака прича усмерава читаоца на неки догађај или 
лик унутар приче.  

Доминик је пожелела другарицу јер је била усамљена када су остала деца напустила 
град током летњег распуста. Није ни слутила да ће на крају трагања имати другарицу и што је 
све учинила да пронађе тајанствену девојчицу кјој су љубав и подршка биле потребне. 
Помогли су јој њен брат Мишела и стари сликар деда Кичица. Њих троје су кроз бројне 
авантуре решили мистерију тајанствене Елене. 

Роман показује да упорност побеђује и да је потребно борити се до краја за оно у шта 
чврсто верујемо.  

Елена је болесна и веома усамљена.  
Друштво јој праве сестре у 

болници, али јој недостају 
вршњаци и рођаци, свеж ваздух, 
птичице, мирис ружа и шетње са 

баком. Веровала је да би све 
лакше поднела уз неку 
другарицу и послала је поруку са 
надом да је пронађе.  

Жеља јој је испуњена 
захваљујући упорности Доми-
ник, домишљатости Мишела и 
спретности деда Кичице. 
Доминик осећа да је тајан-
ственој девојчици потребна 
њена помоћ и пријатељство и 
осећа тугу у њеној породици.  

Кaда сам прочитао роман 
било ми је драго што се прича 

срећно завршила. Пожелео сам 
да и мени стигне тајанствена 
порука, да као Мишел стварам 
детективску белешку и као 
Доминик будем истрајан на свом 
путу.  

Свима препоручујем да 

прочитају овај дивни роман и 
доживе своју авантуру, стекну 
пријатеље и учине неког 
срећним, као што сам ја решио да 
учиним.  
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