
Библиотеке и књиге 
 
Ученици II4 су читали текстове из „Буквара бонтона“ и писали због 

чега је корисно да се учлане у библиотеку. Дали су и препоруку књига које 

би могли њихови другари да прочитају. 
 

 

 

Свиђају ми се стихови из „Буквара бонтона“ јер приказују и оно што ја мислим 
о понашању у библиотеци и када зевамо. Читање је корисно јер из књига и бајки 

много учимо о томе шта је добро, а шта зло, развијамо машту и схватамо шта је 

стварност и што је најважније - нешто ново сазнајемо. Другари нека обавезно 
прочитају: „Случај Ромео“, „Роман о мојој глади“ и „Летописи Нарније“.  

 

Миљана Вулевић 

 

 

 
Стихови „Буквара бонтона“ ми се допадају јер на шаљив начин говоре о 

правилима понашања. Деца редовно треба да читају књиге јер из књига учимо 

много паметних ствари.  
Препоручила бих другарима књиге: „Ива и анђео“, „Храбре игре“ и „Ива и 

мала Марија“.  
 

Јана Мирковић 

 
 

 

Корисно је да деца позајмљујју књиге и читају их јер има доста лепих књига, 
као и због нових знања. Препоручила бих другарима књиге: „Исидора Мун“, 

„Амелија Зубић“ и „Принцезин дневник“.  
 

Доротеа Станковић  

 

 

Елена Маринковић 



Стихови „Буквара бонотона“ говоре о 
правилима понашања у библиотеци на веома 

духовит и шаљив начин. Читањем књига стичемо 

нова знања, обогађујемо речник и развијамо 

креативност. Препоручила бих свима да прочитају 
књиге: „Од читања се расте“, „Овако је то било“ и 

„Рани јади“. 
 

Уна Марковић  

 
 

„Буквар бонтона“ ми се свиђа јер говори о 

добрим стварима. Корисно је позајмљивати књиге 
из библиотека и читати их јер учимо из тих књига. 

Препоручио бих свима следеће књиге: „Од читања 

се расте“, „Да пукнеш од монструма“, „Шумкула у 
шкрипцу“.  

 

Феђа Грујић  

 

 

Свиђају ми се стихови из „Буквара бонтона“ 
јер се лако памте. Корисно је да читамо књиге из 

библиотеке да бисмо стекли знање и били маштовити. Препоручио бих за читање 

књиге: „Џеронимо Стилтон“, „Гладијатори“ и „Кристофер Колумбо“.  
 

Михаило Киса 
 

 

Стихови из „Буквара бонтона“ које сам прочитала ми се свиђају јер имају 

добрих рима и уче нас лепом понашању у библиотеци. Читањем деца могу да науче 
нешто ново, да науче још боље да читају и да развијају машту. Препоручујем за 

читање. „Од читања се расте“, „Лука мали сликар“ и „Луна мала тенисерка“.  
 

Катарина Цветковић 

 
 

Мени се стихови из „Буквара бонтона“ допадају јер су поучни. Читајући књиге 

које позајмљујемо из библиотеке, богатимо речник и стичемо нова знања. 

Препоручујем другарима: „Мачак и скакутаво јаје“, „Алберт Ајнштајн“ и „Робин Худ 
- Џеронимо Стилтон“.  

 

Илија Недељковић 

 

 
Мени се допадају ови стихови зато што нам на смешан начин објашњавају 

како треба да се лепо понашамо. Читање је веома важно зато што сазнајемо и 

учимо нешто ново и тако проширујемо знање. Књиге које препоручујем: „Српске 
народне бајке“, „Ала је леп овај свет“ и „Јежева кућица“.  

 

Душан Грујић  

 

 
Мени су стихови из „Буквара бонтона“ симпатични и поучни. Одлазак у 

библиотеку је важан зато што нам књиге и читање омогућавају да будемо 

паметнији и научимо нешто ново. Књиге које бих препоручила другој деци: 

„Српске народне бајке“, „Ала је леп овај свет“ и „Јежева кућица“.  
 

Анђела Грујић  

Наталија Пајић 



Свиђају ми се стихови из „Буквара бонтона“ јер показују како да се културно 
понашамо у библиотеци и кад зевамо. Треба позајмљивати књиге из библиотеке 

јер су књиге пуне знања и занимљивих прича.  

Препоручујем за читање: „Кад прича причу прича“ и „Ципела на крају света“.  
 

Борис Караџоле 

 
 

Мислим да моји вршњаци треба да иду у библиотеку јер читањем књига стичу 

знање. Препорука за читање: „Петар Пан“, „Црвенкапица“ и „Грозомор“. 
 

Богдан Јевђенијевић 
 

 

Добро је да идемо у библиотеку јер читањем богатимо речник. 

Препоручио бих да моји другари прочитају биографије Николе Тесле, Михајла 
Пупина и Јосифа Панчића.  

 

Душан Бачковић 

 

Јулија Бачкалов 


