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Предлажем свима да читају књиге.  

У овој презентацији препоручујем неке 
од књига које сам прочитао.



У почетку сам читао само 
„Џеронима Стилтона“. 
То је занимљива прича о 
мишевима, а главни лик је 
Џеронимо Стилтон који је 
пристојан интелектуалац. 
Највише волим „Приче за 
смејање“.



Читао сам и роман „Аги и Ема“. 
Главни јунак је дечак по имену Аги чији 
родитељи много раде и ретко се виђају. 
Аги иде у школу. У повратку из школе 
отишао је у двориште на љуљашку. 
Приметио је једну стару колибу. 
Отишао је у њу и затекао бабу Ему. 

Ако вас занима шта је било даље, 
прочитајте ту књигу.



„Бака гангстер“

Главни лик је дечак чији су родитељи 
опседнути плесом. Они желе да он 
постане плесач, али би он хтео буде 
водоинсталатер. 
Сваког петка су га остављали код баке 
коју он не воли. 
Бака је то једном чула и смислила да се 
пред њим прави да је гангстер.



„Вини Пу“

Вини Пу је медвед. Једног јутра кад 
се пробудио, нестало му је меда, а 
његовом другу магарцу реп. 
Вини Пу је предложио да ко нађе 
реп, добије ћуп меда. 
Сваки реп који су пробали имао је 
ману. 
Вини сазнаје где је реп и добија 
ћуп меда!
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Читао сам „Дневник Шоњавка“. 
То је прича о дечаку који има два брата 
и родитеље. Он обожава видео игре и 
има најбољег друга Ролија који га често 
нервира.

Прочитао сам два дела, а има их 
укупно дванаест.



Такође ми се свидела књига „Ово је 
моја шпијунска мисија“. 
Ту је главни лик тајни агент 
Страхиња Цртановић.
Док читаш књигу, често помажеш 
јунаку тако што црташ.



Пажњу ми је посебно привукао  роман „Хари Потер“.
Главни јунак је дечак по имену Хари Потер. 
Његове родитеље је убио (само тихо, то име је 
забрањено) Лорд Волдемор. Покушао је да убије и 
Харија, кога је љубав спасила и клетва се одбила.
Хари Потер је чаробњак и на мало тежи начин то 
сазнаје. Он иде у Хогвортс школу за вештице и 
чаробњаке.
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Фотографије насловних страна књига преузете са: 

h
https://www.knjizare-vulkan.rs/romani-i-price-za-decu-od-7-do-9-godina/26523-hram-vatrenog-rubina
https://www.laguna.rs/n3313_knjiga_agi_i_ema_laguna.html
https://www.delfi.rs/knjige/39151_baka_gangster_knjiga_delfi_knjizare.html
https://www.delfi.rs/knjige/36549_dnevnik_sonjavka_1_knjiga_delfi_knjizare.html
https://www.laguna.rs/n3520_knjiga_ovo_je_moja_spijunska_misija_laguna.html
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Ево неких лепих и поучних песма о књигама::

https://www.youtube.com/results?search_query=od+%C5%A1kole+i+knjige

https://www.youtube.com/results?search_query=branko+kockica+knjiga

https://www.youtube.com/watch?v=-0rcBzy7qks
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