
Радови ученика II2 
 
Представљамо радове ученика II2 на више тема - учење од куће, прослава Ускрса, 

прочитане књиге, огледи.  
 

Корпа за моју баку 
 

Војин Милићевић 



Моја собица моја учионица 
 
Када су све школе почеле да се због вируса спремају на затварање, нисам се обрадовала. 

После неколико дана затварање се догодило.  
Деца се школују од куће. Часови се одржавају преко програма РТС2 и РТС3. Између њих се 

приказују емисије за децу од којих ми се највише свиђа „Кукурику шоу“. Кад сам видела да моја 
наставница предаје математику и српски у телевизијским часовима, то ме је много развеселило.  

Телевизор се у нашој кући налази у дневном боравку тако да смо ту направили моју 
учионицу. Бакин стари сто са шиваћом машином постао је мој писаћи сто. Никад нисам оволико 
дуго одсуствовала из школе, ужeлела сам се наше учионице, дворишта, звука школског звона. 
Једва чекам да све поново видим, а највише моје другаре и учитељицу. 

 

Милица Вукадиновић 

 

 

Моја собица моја учионица 
 
Већ дуго моја собица је моја учионица. Никада пре нисам имала овакву учионицу, надам се 

да је више никад и нећу имати. 
Сваког дана, осим викендом, часови се држе на телевизији. Недостаје ми учитељица, али 

некако се прилагођавам. Припремам се за час тако што поред себе ставим свеске, уџбенике, 
радне свеске, оловку, гумицу, бојице. Замишљам да седим у својој школској клупи и да су поред 
мене моји другари. Поподне се играм, после радим домаће задатке. Кад завршим, чујем се са 
никим од другара и тако ми брже прође време. 

Знам да ће овo брзо проћи. Једва чекам дан када ћу се вратити у школу и срести своје 
другаре. 

Елена Бараћ 

Буђење пролећа 

Марија Колак 



Ускрс 
 
Ове године Ускрс сам провео код куће са татом, мамом и старијом сестром. Ускрс волим 

највише због куцања јајима. Као и обично први сам се пробудио и чекао остале. Победио сам 
тату у финалу и прекинуо сестрин низ победа. Штета што нисам могао да изађем напоље, био је 

много леп дан. Помогао сам мами да намести сто за свечани ручак. Свидело ми се што је тата 
купио мој омиљени сладолед и велико фереро јаје. Много волим слаткише и мама се љути што 
никад не поједем ручак до краја.  

Надам се да следеће године неће бити короне и да ћу моћи да изађем напоље.  
 

Светозар Милић 
 

 

 

Ускрс 
 
Ускрс је највећи хришћански празник и пун је лепих обичаја. Прославио сам га код куће са 

мамом, татом и сестром. Када смо устали, поздравили смо се са „Христос васкрсе“ и „Васистину 
васкрсе“. Затим смо се куцали јајима и такмичили чије је јаје најтврђе. То је било моје шарено 
јаје.  

Овај Ускрс је био необичан зато што га не славим са бакама и декама. Био сам тужан зато 
што нисам могао да видим другаре и са њима се такмичим у лупању јајима. 

Лепо сам се провео, али су ми недостајали рођаци и другови. 

 
Јаков Милошевић 

Петра Милошевић 



Ускрс 
 
Стигао је мој омиљени празник – Васкрс. 

Када сам устао, био сам срећн што смо сви заједно 
код куће и што мама и тата не иду на посао. Нисмо 

ишли у цркву као сваке године, али смо на 
телевизији гледали пренос литургије. Помолили 
смо се Богу и после тога ставили јаја на сто. 
Бојили смо их на велики петак и сва су била 
шарена и црвена. Поред украшене корпе са јајима 
ставили смо зеку који вози бицикл. Томе се много 
обрадовала моја сестра, била је одушевљена што 
може да гура зеку по столу. 

Једва смо чекали да се куцамо јајима. Мој 
брат и ја смо бирали мања јаја јер мислимо да су 
она најјача. Сви смо се смејали када је он рекао 
да његово јаје није пукло, него да је то само 
расекотина. Моја сестра је била веома срећна. 
Брзо је узимала једно јаје за другим и куцала се 

са нама. Брат и ја смо имали финале у куцању 
јајима јер смо били изједначени. Онда смо сви јели 
јаја. 

После тога сам са татом куцао саставе за 
такмичење „Читам, па шта?“ Затим смо гледали 
филм о Исусу Хрусту и видели како су га ставили 
на крст и како је умро. Трећег дана Исус је 
васкрсао и то је био најлепши и најсрећнији тренутак. Чули смо се са бакама и декама и рекли 
им „Христос васкрсе“, а они нама „Васистину васкрсе“. 

Ручали смо на тераси јер је сунце јако грејало. Предвече сам са братом играо „човече не 
љути се“.  

Уживао сам у прослави Васкрса са породицом. То је увек радостан и узбудљив дан. 
 

Драгутин Пушица 

Дуња Јеринић 

Николија Павловић 



„Лепо је бити дете“, Десанка Максимовић 
 
У причи „Лепо је бити дете“ главна јунакиња је девојчица Мара која је била усамљена. 

Живела је са мамом која је много радила. Мара није имала брата ни сестру са којима би се играла. 
Поред њеног дворишта био је велики парк у који није ишла јер мама није имала времена да је 

води. Ноћу, док је спавала, Мара је тужно уздисала.  
Мама јој је правила играчке, јер нису имале новца за куповину. Тако се играла крпеном 

лоптом, обручем од бурета или старим лонцем. Једне недеље мама је одвела у парк. Нико од 
деце није хтео да подели са Маром своје скупе играчке. Мара је пришла групи деца која су имала  
играчке сличне њенима. Била је срећна и играла се са том децом. Њима није било важно какве 
су играчке, него игра и дружење. 

Прича показује да је важно да се деца играју и да је лепо бити дете.  
 

Теа Косовац 
 
 

Моји огледи у природи 
 

 

Сава Јовановић 

 


