
Огласи 
 

Ученици II4 су читали текст „Огласи шумских новина“ Бранка Ћопића. 
То их је подстакло да напишу сличне огласе, а било је и огласа које су 

објавили у своје име. На часовима ликовне културе ђаци су илустровали своје 

текстове.  
 

 

 

Оглас Тигра Богдановића 
 

Ја доктор Тигар Богдановић позивам све дивље свиње да дођу код мене 

на поправку зуба. Купио сам машину која безболно поправља зубе. Моле се 
пацијенти да долазе један по један, а не у крду.  

Гладни доктор Богдановић 

Богдан Јевђенијевић  

 
 

 

Оглас за одмор  
 

Лењивац Лења по читав дан дрема, па тако за друге времена нема.  

И зато све животиње молим да ме пусте да се одморим.  

Лењи Лењивац Лења 
 

Уна Марковић 

Уна Марковић 



Оглас Зеке Шумића 
 
Зека Шумић је много гладан. Овим путем молим деку Радета да му да 

неколико шаргарепа када их буде куповао.  

Зека Шумић  
Душан Бачковић  

 

Јана Мирковић 

Душан Бачковић 



 

Викторов оглас 
 

Нека се зна продајем ја, мацу малу тек прогледалу. Ако си добар и маце 

волиш, продаћу ти ову, али да је пазиш. 

Виктор Живановић 
 

Андреј Лајтман 

Душан Грујић 

Шета по ливади мали меда 

Пита се чему служи креда. 

Онда се сети шумског вука 

И уплаши га свака бука. 

Питам се, питам,  

Да ли да чекам или  

Лопту да хватам. 



 

 

 

Овца Белка јавља се 

са траве. 
 

Не жели од вуне 

бунду да праве. 
 

На шишање вам нећу 

доћи ове ноћи. 

Анђела Грујић 

Оглас овце Белке 
 

Феђа Грујић 

Ловац заборавио на зеца 



 

 

 

Оглас за улепшавање 
 

У вашем граду Катарина отвара салон за улепшавање лутака. Цена 

повољна!  
Дођите сви и поведите ваше лутке. 

 

Катарина Цветковић  

 
 

 

 
 

 

 

Продајем боровнице  
које производи моја тетка. 

Цена повољна! 
 

Тара Думоњић 
 

Укусне боровнице 
 
 
 



 

 

Веверичин оглас 
 

Жали се веверица, Крцка Орашчић звана 
Да јој се квари омиљена храна. 

 

Становница добра из шумских грана 

Зове детлиће да буду брана. 
 

Ушли јој црвићи у зимницу вредну 

Па зове комшије да их кљуцну и поједу. 
 

Миљана Вулевић 

 
 

 

Пауков оглас 
 

Зовем се Грицко Паучић. Овим путем обавештавам све инсекте да сам 

направио нову мрежу. Мрежа је удобна и добра за одмор. Желим да вас дође 

што више. 
Гладни Грицко  

Јана Бањац 

 
 

 

 

Жали се 
веверица, Крцка 
Орашчић звана 

Да јој се квари 
омиљена храна. 
 

Становница 
добра из 
шумских грана 

Зове детлиће да 
буду брана. 

 

Ушли јој црвићи 
у зимницу 
вредну 

Па зове комшије 
да их кљуцну и 
поједу. 

 



 
 

Огњен Судар 

Вук Вучко оснива хор и зове 

јагањце да певају у њему. 
Дођите да певате са мном, 
научићу вас свему. 

Мали Мага позива све мале маге да крену са њим у Грчку.  
Обавезно понети купаће гаће, само терет оставити код куће. 
 

Јулија Бачкалов 



 

Моли се кућа свака да на под мрвице баца. 
 

Мравић Мравићко 

Ђорђе Ђорђевић 

Оглас гладног мрава 
 

Михаило Киса 

Народе, чујте, ја Јеж Јежић 
због својих бодљи  
фудблска лопта  
постајем у једној школи! 
Победу свако дете воли! 

 



Тадијин оглас 
 

Молим вас, помагајте! Нестао је мој фрижидер. Чим је нестао, одмах сам 

огладнео. Еее, да сам веверица, могао бих на дрво да се попнем да боље видим 
где ми је фрижидер. Налазачу следи награда, пола садржаја мог фрижидера. 

 

Тадија Кљајић 

Обрад Поповић 

Тадија Кљајић 

Обрад Поповић 


