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Драги читаоци, 

 

Шеснаести број школског листа Маштарије је 

посвећен активностима из другог полугодишта школске 

2019/2020. године.  

Представљамо дечије радове настале током периода 

учења на даљину у одељењу II1 и прилог о излету 

ученика другог разреда.  

У овом броју вас чекају и текстови о прослави Дана 

школе, која се 2020. године одвијала кроз дигиталну 

промоцију дечијег стваралаштва. 

О часовима пројектне наставе Украс за Ускрс и Робот 

пишу наставнице технике и технологије. 

Посебан део часописа посвећен је приказима књига 

ученика настали у оквиру пројекта за подстицање читања 

„Оштро Перце“ и Читам, па шта?“.  

 

Читајте и уживајте! 
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Стваралаштво на даљину ученика II1 

Ученици II1 су у току ванредног стања и учења на даљину били веома вредни и урадили 

много ликовних и литерарних радова одговарајући на различите теме. Представљамо неке од 

њих. Ученици су писали састав на тему Моја собица – моја учионица. 

Моја собица - моја учионица 

Моја школа се доселила у мој стан. 

Побегла је од вируса. Моје школске 

другаре мењају мама, тата, брат и мој 

љубимац, рибица Црнко. 

Учитељи су се преселили на 

телевизију, одакле свако јутро причају о 

новим стварима. Сваки дан радим 

задатке које ми учитељица шаље на 

имејл. Пошто много волим палачинке, 

научио сам да их правим и да их сам 

преврћем. Много ми недостају фудбал и 

кошарка, али сам их заменио монополом 

и другим друштвеним играма. Много ми 

недостају бака и дека па понекад одем 

да им махнем испод прозора. 

Најлепши тренутак у току дана је 

када се увече окупимо сви заједно и 

гледамо неки лепи филм.  
 

Адам Богдановић 

Моја собица - моја учионица 

Живим са родитељима у лепом и 

сунчаном стану на последњем спрату. 

Мој тата много ради и често није код 

куће па сам у овим данима изолације 

углавном са мамом. 

Лепо смо организовали време па 

стижемо све. Ујутру устанемо, дору-

чкујемо, а онда ја пратим наставу на 

телевизији, а мама прегледа радове својих ученика. Затим јој помогнем да заједно средимо 

стан и скувамо ручак. У међувремену стигну задаци од учитељице па и њих радим. Ако ми 

нешто није јасно, мама ми објасни. Убрзо се и тата враћа кући, ручамо заједно, па мало 

одморимо. Касније играмо шах и монопол, слажемо слагалице или организујемо филмско 

вече. Сви се лепо шалимо и дружимо. 

Најлепши тренуци су ми они које проводим у забави и игрању. 
 

Богдан Франета 

Моја собица - моја учионица 

Пред крај зиме, на самом почетку пролећа, моја собица је постала моја учионица. Са 

радног стола нестале су све играчке и замениле их књиге ђачке. Тата и мама посао су 

заменили књигама. 

Сваког јутра, када се пробудим, часове на телевизији пратим. Трудим се баш све да 

запамтим и да домаћи лакше урадим. У томе ми помажу мама и тата. Ја помажем мами да 

спреми ручак и сложи своје ствари. Некада волим са мамом на тераси да садим и заливам 

биљке и цвеће. А највише волим да победим маму и тату у игри ,,Не љути се човече''. У 

кућици - учионици се осећам лепо и задовољно, али ми фале моји другари из школе. 

Најлепши тренутак ове школе наопачке је што мама, тата и ја заједно савладавамо муке 

ђачке. Проводимо лепо заједничко време и заједно решавамо све проблеме. 
 

Душан Грковић 

Дешавања 

Богдан Франета II1 
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Моја собица - моја учионица 

Живим у стану са мојом мамом, 

татом и секом. Наш стан је довољно 

велики.  

Сека и ја имамо своју собу. 

Понекад учимо тамо, а понекад на 

затвореној тераси. На тераси радим 

зато што имам радни сто и лакше ми 

је. ТВ наставу гледам у дневној соби 

јер ми је тамо телевизор. Након 

наставе радим оно што ми је 

учитељица послала и пишем домаћи. 

Осим овога помажем мами да средимо 

кућу. Ја бришем прашину, вадим суђе из машине и бацам ђубре.  

Када завршимо послове, моја породица и ја играмо друштвене игре и идемо у двориште. 

Тамо возим ролере и бицикл. Јако сам срећна што могу да се играм са мојим комшијама, да 

мазим куцу Моку и да причам са родитељима. Јуче је чак неки пас дошао у наше двориште. 

Назвали смо га Роки. Био је стари пас, али јако добар. Ја сам му дала воду и храну.  

Иако је корона и карантин, мени је лепо јер смо моја сека и ја више заједно. Увече 

причамо, шпијунирамо маму и тату док шетају у дворишту и гледамо филм. То ће ми 

недостајати када ово прође. 

Хајди Грујичић 

Моја собица - моја учионица 

Дане проводим у свом стану, пишем и учим за округлим столом поред терасе. У 

слободно време играм игрице, гледам цртане филмове и радим хемијске експерименте. 

Ујутру, после доручка, гледам часове на телевизији, а затим радим домаће задатке. 

Када ми се заврше часови, спремам чај за маму и баку, помажем мами да обрише подове, 

усисавам или бришем стакло. Поподне гледам филмове са мамом и баком или играмо 

монопол. Углавном ми недостају другари, учитељица и природа, али сам срећан.  

Најлепши тренуци су ми када видим другаре преко компјутера, када мама, бака и ја 

пијемо чај, шалимо се и када се чујем са татом. 
 

Ђорђе Илић 

Моја собица - моја учионица 

У мојој соби проводим пуно времена. Делим је са својим братом Филипом. Ту се играмо, 

гледамо омиљене цртаће и спавамо. 

Последњих дана од када не идемо у школу, моја соба је постала моја учионица. У њој 

пратим наставу са телевизије. Пишем домаће задатке. Ипак, није као у правој школи. 

Недостају ми моји другари и учитељица. Недостају ми велики одмор и часови физичког. 

Једино лепо је што више времена проводим са породицом. 

Моји најлепши тренуци су када увече гледам омиљене серије уз кокице. 
 

Коста Плашић 

Моја собица - моја учионица 

Моја породица и ја имамо велику кућу у Нишу. Ми смо ту живели пре него што смо 

дошли у Београд. Сада када је почео овај вирус, ми смо прешли у Ниш, зато што овде имамо 

двориште. 

У мојој соби се испод прозора налази радни сто. Са десне стране стола се налази 

телевизор, а поред њега полица са књигама и лего-играчкама. Кад крену предавања, мама 

изведе моју сестру напоље, а тата седне поред мене. Када завршим домаћи, тата и ја изађемо 

напоље да играмо фудбал. Мама љуља моју сестру на љуљашци. Пошто је сада лепо време, 

често једемо сви у нашем дворишту. Мама и бака кувају ручак, а ја постављам сто.  

Мени је жао што не могу да се играм са својим другарима из комшилука, али сам срећан 

што сада пуно времена проводим са својом породицом. 
 

Лазар Николић 

Милена Фурунџић II1 
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Моја собица - моја учионица 

Моја соба је најмања у мом стану. У њој 

се налази пуно играчака и ових дана је то моја 

играоница.  

Када устанем, свакога дана пратим 

наставу на РТС-у јер је ванредно стање. Након 

тога чекам да мами стигне домаћи од 

учитељице да га урадим. После домаћег и 

учења, ја се опет вратим у своју собу и играм 

се. Тамо се моја сека и ја играмо различитих 

игара и чекамо родитеље да дођу с посла. 

Ово ванредно стање је баш лоше јер не 

идем у школу и не играм се са другарима, али 

је и лепо јер у својој малој соби уживам и 

маштам сваки дан. 
 

Петар Ранковић  

 

Моја собица - моја учионица 

Ја живим у стану, али немам своју собу па 

онда учим у дневној соби. Живим са мамом и 

татом. Заједно понекад гледамо филмове. 

Пратим наставу на телевизији и редовно радим домаће задатке. Ја волим да сређујем 

спаваћу собу, да чистим прашину и помажем мами и тати. Са мамом волим да играм монопол, 

а са татом волим да играм игрице. Мени је лепо, волим да се играм у кући и напољу.  

Најлепши тренуци су ми када сам напољу и када возим скејтборд. Једва чекам да прође 

корона вирус и да видим другаре. 
 

Вук Кулић 

Богдан Франета II1 

Вук Станојев II1 
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Ма шта ми рече 

Ученици су читали песме Љубивоја Ршумовића из збирке „Ма шта ми рече“ и имали су 

задатак да у свескама напишу неколико песама и илуструју их. Представљамо неке радове. 

Богдан Франета II1 

Душан Грковић II1 
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Поруке басне „Бик и зец“ 

 

 

 

Боље је поноситио се борити 

са непријатељем него целог века 

пред њим срамно бежати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душан Грковић II1 

Богдан Франета II1 
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Ликовни радови 

 

Робот од рециклираних материјала 

Лука Трипковић II1 
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Излет 

Ученика другог разреда и њихови учитељи су 12. jуна 2020. године ишли на 

једнодневни излет. Обишли смо манастир Раваницу, Музеј манастирских минијатура и 

водопад Лисине у чијем погледу смо посебно уживали. 

Доживела сам на излету 

Јуче смо били на школском излету. Обилазили смо манастир Раваницу, који је саградио 

кнез Лазар. Такође смо обишли и водопад Лисине. Били смо и у парку Минијатура. Тамо се 

налазе сви храмови Србије. 

Мени се највише допао велики водопад Лисине. До њега смо ишли аутобусом, а онда 

смо дуго пешачили. Свуда око нас је било много дрвећа и кућа. Онда смо мостом прешли 

преко једне мале реке. Коначно смо стигли до водопада. Био је велики. Вода је била прелепе 

зелено-плаве боје. Прскао нас је са свих страна. Осећај је био прелеп. 

Сара Станишић II1 
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Украс за Ускрс 

Часови пројектне наставе на тему 

Украс за Ускрс организовали су са 

ученицима петог и шестог разреда 

наставници Јасминка Ристић, Драган 

Андрић и Наташа Томић у периоду од 

марта до средине априла 2020. 

Циљ пројекта је да се ученици 

упознају са ускршњим обичајима у 

средини у којој живе и да се оспособе да 

самостално истражују користећи ИКТ 

технологију и интернет-сервисе, као и да 

науче да правилно планирају свој будући 

производ и примене стечена знања из 

техничке и дигиталне писмености. 

Пројекат је реализован преко Гугл-

учионице у периоду учења на даљину.  

Ученици су упознали основна 

обележја своје традиције, обичаје прослављања Ускрса, а уједно представили своје моделе 

које су користили за прославу Ускрса.  

Исход пројекта обилује богатством различитости у изражавању креативности ученика. 

Активности шестог разреда су презентоване на:https://prezi.com/p/edit/6m4ntjkphj6-/. 

Активности петог разреда можете погледати на странама: 

https://padlet.com/jasminristic/919wxpdy63wi5kyb,  

https://padlet.com/jasminristic/vzaovf6chhjizw1i,  

https://padlet.com/jasminristic/xb5q30s16u434n9j или као видео-прилог: 

https://www.youtube.com/watch?v=UKENYlltt1s.  

 

Овај пројекат је пружио једно лепо, весело и позитивно искуство свим ученицима. Рад 

на моделу који има употребну вредност са рециклираним материјалом  развија и еколошку 

свест код ученика. Размена креативних идеја и искустава учинила нас је богатијим за још 

већа знања и умећа. Неговање традиционалних вредности и празничних обичаја оплемењује 

дух и карактер ученика. Такође је важно подстицање дечје радозналости и самопоуздања у 

сопствену креативност, као и уживање и радост стварања. 
 

Јасминка Ристић и Наташа Томић 

https://prezi.com/p/edit/6m4ntjkphj6-/
https://padlet.com/jasminristic/919wxpdy63wi5kyb
https://padlet.com/jasminristic/vzaovf6chhjizw1i
https://padlet.com/jasminristic/xb5q30s16u434n9j
https://www.youtube.com/watch?v=UKENYlltt1s
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Робот 

Пројектна настава реализована је на 

часовима Технике и технологије у седмом 

разреду током наставе на даљину.  

Ученици су примењивали стечена знања 

са часова Технике и технологије и других 

предмета (Информатика и рачунарство, Мате-

матика, Ликовна култура...). Пројекти су 

реализовани током априла 2020, а ученици су 

радили индивидуално. Имали су задатак да 

направе робота од материјала који сами 

одаберу уз помоћ одређених алата.  

Презентација пројектних задатака прика-

зана је на Гугл-учионици, на сајту школе 

поводом обележавања Дана школе у облику 

видео прилога, који је постављен на адреси 

https://www.youtube.com/watch?v=dJkHJ5dnV7E. 
 

Наташа Томић 

https://www.youtube.com/watch?v=dJkHJ5dnV7E
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Дан школе 

Дан школе, 10. мај, обележен је 2020. дигиталном промоцијом дечијег стваралаштва. 

Ученици су позвани да пишу, цртају, говоре и покажу шта све знају и пошаљу своје прилоге. 

Писали су на теме „Моја породица и ја данас“ и „Речју против короне“, а било је и оних који 

су сами осмишљавали наслове за своје стихове и прозна дела. Део литерарних радова 

чинили су и бројни прикази књига које су ђаци читали. 

У области ликовне уметности ђаци су израдили радове у вези са учењем на даљину, али 

и многе друге који показују њихово расположење. Креирали су различите анимације и 

видео-прилоге у којима су се представили као рецитатори, музичари, спортисти и сл.  

Одзив ученика да учествују у Дану школе био је велики, а најбољи радови, по избору 

предметних наставника, представљени су на сајту школе у оквиру три категорије: литерарни 

рад, ликовни рад и видео-прилог.  

Осим дивних састава и цртежа, ученици су се показали у рецитовању, свирању и 

певању. Неки су били веома успешни у томе. Душан Торбица II2 је написао песму посвећену 

Дану школе. Остоја Драшковић III3 се представио рецитацијом ауторске песме „Хајде погоди“ 

путем видео-снимка на коме је и приказао необичан спорт којим се бави, а о коме пева у 

наведеној песми. Рахела Леа Станић V4 је извела композцију „Деца неба“ кроз певање и 

свирање три различита инструмента. 
 

Дан школе у мојој глави 

Данас је Дан школе, тај дан сви ђаци воле. 

Ове године приредба није у свечаној сали,  

ове године Дан школе славим у својој глави. 

Замислићу све своје другаре, учитељицу, директорку и библиотекаре. 

Замислићу свечани хор како пева арије  

и највећи аплауз за матуранте, ученике најстарије. 

Биће ту и по неки рецитатор, математичар, проналазач, имитатор. 

Извешћемо представу „Капетан Џон Пиплфокс“, имаћемо и пиратску заставу. 

Сви ћемо добити велике награде, то никада ниси видео, мој Београде. 

Биће и велика торта од чоколаде за све нас и пуно, пуно лимунаде. 

Другари, леп је овај Дан школе у мојoј глави, 

aли је много лепше када смо заједно на јави. 
 

Душан Торбица II2 
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Сви ученици одељења I3 

учествовали су у изради снимка 

на тему Зашто је важан Дан 

школе. 

Ученици трећег и шестог 

разреда представили су се 

снимањем видео-прилога у 

оквиру предмета Физичко и 

здравствено васпитање, са 

темом Бициклизам и Ритмичка 

гимнастика. 

 

Ученици четвртог и петог 

разреда израдили су занимљиве 

анимације. 

 

Наставница Наташа Томић 

направила је видео прилог у ком 

је представила радове ученика 

седмог разреда на тему Робот, 

настале у оквиру предмета 

Техника и технологија. Радове 

ученика петог разреда на тему 

Украс за Уксрс представила је у 

другом видео прилогу. 

 

Најуспешнији радови су 

уређени и постављени на сајту 

школе на страни Вести/Дан 

школе. 

 

Ана Стојановић 

Слађана Галушка 



 Маштарије 15 
 

 

Елена Миленковић III2 
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Моја собица - моја учионица  

Живим у стану са мамом, 

татом и старијом сестром. Сека и 

ја имамо заједничку собу. То је 

наш простор за игру и учење. 

Обоје се трудимо да буде чиста и 

уредна. 

Мама и тата имају обавезу да 

сваког дана иду на посао, а ми 

морамо да учимо. Због пандемије 

не идемо у школу. Моја собица је 

постала моја учионица. Уместо са 

школске табле, преписујем са 

телевизијског екрана и гледам 

учитељицу која није моја. Не могу 

ништа да је питам јер ме не чује. 

Кад ми нешто није јасно, чекам 

маму или тату да се врате са посла 

и да ми појасне.  

Недостаје ми моја учите-ица, 

њен глас и осмех. Не желим да се 

разочара у мене и зато вредно 

радим домаће задатке које 

проследи мобилним телефоном. 

Моја собица је и моје 

игралиште за баскет, а тата мој 

саиграч. 

Највише волим кад је моја 

породица на окупу, кад се заједно 

играмо, причамо и смејемо. 
 

Никола Јовановић II3 

 

 

Нова ситуација 

Останете ли некад сами са својим мислима и размишљате ли о стварима које тек 

долазе? Или о ономе што је некада било? Ја да, и то веома често у последње време. 

Сваког јутра ме пробуди нежно, разиграно сунце, које на мом лицу измами најлепши 

осмех. Радује ме сваки нови дан, али кад погледам кроз прозор, превише је тишине која ме 

понекад растужи. Нема буке, аутомобила, жамора људи, деце која журе у школу јер ће се 

огласити звоно за први час. Новонастала ситуације нас је све помало пореметила. Недостају 

ми другари и дружење са њима, школска клупа и учитељица, контролни задаци. Сада су ми и 

понеке свађе слатке и насмеју ме.  

Тргнем се из својих мисли и схватим да је сада све другачије. Тишина је, а ја журим да 

укључим телевизор како бих испратио наставу за тај дан. Затим радим задатке које 

учитељица пошаље, као и оне који се налазе на сајту наше школе. Морам да признам, у 

почетку ми је био напоран овакав начин учења, јер је мало времена било за друге 

активности. Онда сам другачије организовао свој дан и временом проширио своје 

активности. Дружење са породицом, тренинзи, читање, омиљене књиге, друштвене игре - све 

ме је то додатно испуњавало и чинило срећнијим. Ипак, потпуна срећа за сваког човека је 

када има слободу. Често сам се осећао као птица у кавезу и маштао сам о данима када ћу 

поново моћи да раширим своја крила. 

Схватио сам да, у каквој год ситуацији да се нађемо, била она тешка или лака, треба да 

извучемо оно што је најбоље за нас. Верујем да ће нас све ово ојачати, да ћемо сазрети, 

одрасти и са добрим образовањем, трудом, амбицијом и радним навикама постићи велике 

успехе. 
 

Константин Богавац IV4 

Марија Марковић II3 
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И код куће стварамо 

Када је код нас дошао 

вирус, са баком, деком, мамом и 

секом, дошао сам код друге баке 

на планину Голију. Наше село 

налази се на 55 километара од 

Ивањице, а 11 километара од 

села Девићи, где престаје 

асфалтни пут, тако да се до 

наше куће теже долази. 

Поред наставе коју пратим 

на телевизији и домаћих 

задатака, имам времена и за 

игру у дворишту, шетњу по 

ливадама и шумама као и 

прављењу разних ствари. Прво 

сам направио скровиште у дну 

дрвета. Заградио сам га даскама, 

фасадним циглама и уредио 

ентеријер сточићем, душеком и 

кућицом за пужа. Једног дана 

стигла су дрва која је деда секао 

моторном тестером па их је 

цепао секиром, а ја сам их 

стављао у колица и одвозио до 

места где сам их слагао. 

Након тога, са дедом сам 

направио мали пластеник у који 

сам посадио пасуљ, кукуруз, 

парадајз, краставац, па чак и 

лимун. За сада су никли пасуљ, 

краставац и парадајз. Највише 

сам се радовао када смо правили 

кућицу на дрвету за мене и секу. 

Са дедом сам ишао по 

даске за грађу. На даскама сам нашао пуно чворова од дрвета и то ми је било баш 

занимљиво. Пошто је деда углавном радио на великим машинама за обраду дрвета, нисам 

могао пуно да му помажем, па сам дошао на идеју да направим своју башту поред кућице. 

Башту сам оградио даскама, пањевима и направио сам врата. Мало ми је и сека помагала да 

придржи даске док их вежем. У башти сам посадио клеку и јелку, чије смо саднице нашли у 

шуми. У дворишту је процветало прелепо цвеће па сам га са баком пресадио у моју башту. Ту 

сам такође ставио и пластеник.  

Кућица на дрвету је баш лепа. Има мердевине, врата, једну просторију, прозор и терасу 

са оградом. Сека и ја смо унутра ставили сточић и клупу које је такође направио деда од 

дрвета па се ту играмо. Офарбали смо је у боју ораха. За домаћи из музичког смо имали да 

направимо инструмент па сам са дедом направио дрвену гитару. Прво смо нацртали облик на 

дебелом комаду дрвета, онда је деда на машини исекао и обрадио, а затим смо ставили 

држаче за жице, офарбали је и нацртали круг. Направили смо чивије за жице и од танког 

конца направили жице и провукли их кроз држаче. 

Овде имам и своју собу у којој се играм детектива и у којој одмарам и уживам. Такође 

сам научио да баки сецкам ситна дрва за ложење шпорета. Са секом сам направио базен да 

кокошке могу да пију воду пошто у дну дворишта имамо извор воде. 

Ето, тако ја проводим време, учим, правим и стварам!  
 

Вукота Милојевић III4 
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Дневничке белешке 

Дан први - Данас су на вестима 

објавили да се школа прекида због нове 

заразне болести КОВИД-19. Прича се да 

за њу нема вакцине. У првом тренутку 

сам срећна што остајемо  код куће. Не 

слутим шта се дешава у свету и какав нас 

период чека. 
 

Дан трећи - Почиње настава на 

даљину. Сви смо узбуђени да видимо и 

чујемо како све то функционише. Узалуд 

сам се понадала да ће наши наставници 

бити на телевизији. Све је ново и 

занимљиво.  
 

Дан седми - Мама каже да коначно 

дуже седим испред телевизора и пратим 

наставу, него што гледам телефон, што је 

добра ствар. Наставници се јављају са 

свих страна, на све могуће начине шаљу 

материјале за учење. Неки су мање, а 

неки више дигитално спретни. Трудим се 

да све „похватам“ и ништа не заборавим 

да урадим. Јавља се и професорка 

клавира, радимо уживо и музичку 

наставу.  
 

Недеља друга – Пролеће је и сунца има све више. Настава почиње од 8 сати, тешко ми 

је да устајем ујутру. Не излазим већ данима. Поштујемо све мере, чувамо себе и друге. 

Размишљам како ме сада и усисавање и чишћење собе чини корисном и срећном. Живот се 

одвија у четири зида. Немам неку жељу да изађем напоље док се цео свет бори против ове 

болести.  
 

Недеља трећа - Хеј, па ово може бити и занимљив начин едукације, комбинујем све 

могуће изворе знања, ангажовала сам и родитеље. У дневнику добијамо и прве смајлије. 

Значи, вреди марљиво радити и на време слати домаћи. Свако има нова задужења и обавезе. 

Направили смо добар темпо и пратимо га сваки дан.  
 

Месец други – Неке задатке радимо дуже, недељама стварамо и обликујемо. 

Направила сам прелепу кутију за накит и добила 5. Украсила сам је шљокицама, украсном 

траком и обојила темперама. Успевам да савладам и најтеже математичке изразе и задатке. 

Једино ме нервира мој „леворуки“ рукопис који једва и сама читам. Одлучила сам на порадим 

на њему. 
 

Васкрс – Овај и друге велике празнике сам обично проводила у Црној Гори код баба и 

деда, сада их све редом зовем и честитам празнике, рођендане, гледамо се виртуелно. 

Срећни су што редовно учим. Са прозора видим да ни моји другари немају могућност да виде 

своје баке и деке уживо, чувамо их. Ух! Једва чекам да све ово прође.  
 

1. мај – Какав је то празник рада, када већина и не иде на посао? Прве оцене слећу у 

ЕсДневник. Почиње понека шетња до парка, али уз опрез и дистанцу, чак и од најбољих 

другарица. Питам се зашто није све као пре, када ће ово да се заврши да нормално почнемо 

нову школску годину. 
 

Ђурђевдан – Данас је моја слава! Крај ванредног стања! Још мало па и крај овакве 

школске године. Из овог периода смо много тога научили, а највише о себи самима, 

стрпљивости, утицају изолације на људско тело и ум, шта све можемо да направимо у новим 

околностима, и створимо нове навике...  
 

Сутра је нови почетак и нови дан. Коначно! 
 

Симона Бојовић V1 

Василија Вијатовић VIII1 
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И код куће стварамо 

Тренутно смо сви у карантину 

изазваним корона вирусом. Како би нам ови 

дани били лакши, једино што можемо јесте 

да будемо позитивни, креативни и, 

наравно, да бринемо о здрављу. 

Време у кући постаје све чешће и 

дуже па је чак и школа дигитална. Сигурна 

сам да се неће сви сложити са мном, али 

мени је обична школа много боља. Осим 

што је време за учење одређено и виђамо 

се са другарима, увек можемо да питамо 

наставнике када нам нешто није јасно, што 

је од куће мало теже.  

С друге стране, имамо више времена 

да се припремамо за тестове па разумем и 

такав став везан за дигиталну школу. Ипак, 

време у карантину не попуњава само школа 

и учење, цео остатак дана сви су морали да 

се снађу и открију своје хобије, таленте и 

интересовања.  

Занимала сам се читајући књиге 

Јасминке Петровић, „Лето кад сам научила 

да летим“ и „Све је у реду“. Књигу „Све је у 

реду“ бих дефинитивно препоручила свим 

вршњацима, јер приказује како заправо 

свако има неке своје проблеме са којима се 

суочава. Нарочито ми се допада начин на 

који показује сурову реалност и да, колико год нам се чинило у пубертету да је наш живот 

много тежи од осталих, у суштини свако од нас има неку своју битку са којом мора да се бори 

свакодневно. Такође, „Лето кад сам научила да летим“ је изузетно леп роман у ком је 

приказано колико лето може бити магично и колико је добро искористити га за уживање. Тај 

дивни роман указује на то и како не треба бити негативан у вези са свим што је ново и 

другачије, или на први поглед непривлачно, јер нас увек може лепо изненадити. Нарочито 

ми се допало што приказује како сви можемо да научимо да летимо и како наша срећа не 

зависи ни од чега другог осим од нас. 

Остатак времена проводила сам причајући са породицом и пријатељима који су 

успевали да ми поправе расположење и да ми помогну. Не слажем се потпуно да смо се 

зближили са родитељима у овом периоду, јер је по мом мишљењу зближавање заправо боље 

упознавање односно искрени разговор, а карантин је период у коме се ништа тако битно не 

дешава да бисмо о томе могли дуго и искрено да разговарамо. Мислим да сам се више 

зближила са родитељима када сам имала неки проблем или када се нешто важно дешавало у 

мом животу, о чему смо могли да разговарамо.  

За мене, као и за друге који тренирају, ово није био лак период, па смо морали да се 

снађемо да вежбамо код куће. На тај начин су и кућни тренинзи попунили моје време. Ипак, 

верујем да и након овог текста не може да се добије потпуна слика о периоду у карантину, 

јер ово је само приказ шта сам ја радила док је сигурно неко ко се бави музиком или 

сликањем имао другачије активности. Међутим, свима нам је заједничко да смо морали да 

нађемо начин да будемо позитивни и сналажљиви како бисмо пребродили овај тежак период. 

Колико год да нам је било досадно, најважније је да сви остану здрави и зато мислим да не 

треба претерано да се жалимо.  

Поука коју сам извукла из овог периода јесте да треба да уживамо у свему што имамо, 

јер на пример, исто колико сам се раније жалила што стално морам на тренинге или у школу, 

толико ми сада све то недостаје. Научила сам да треба да ценимо све што имамо и да 

искористимо сваки дан најбоље што можемо. Мислим да смо сви ојачали и да ћемо бити 

срећни јер се карантин ускоро завршава. Верујем да ћемо памтити овај период као веома 

тежак, али и као време у коме смо научили важне лекције. 
 

Нефели Папамали VI1 

Дина Поповић VIII1 
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Поезија 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Жеља 
 

Ђак сам првак, то сви знају,  

а Дан школе баш у мају. 

У кући сада школу гледам  

и то знање ником не дам. 

Другари ми фале јако,  

не знам докле биће тако. 

Брзо бежи, короно, ти!  

Парка баш смо жељни сви! 

И жељни смо и наше школе  

где се деца много воле! 

 

Павле Ћириловић I3 
 

 
Школа ми недостаје 
 

Школа ми знање даје и много ми недостаје. 

Никад није било овако,  

али снашао се свако.  

Учитељице пишу, али не бришу 

и много користе компјутерског мишу.  

Ја се не видим, али се не стидим,  

вредно учим и радим, 

а знам да ће доћи дан, сунчан и насмејан. 

Сваки мој друг ће бити раздраган. 

Поново ћемо кренути у школу. 

Поклонићу учитељици цвет  

и мој ће бити цео свет.  

 

Искра Лазић I3 
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Стихом против короне 

Био сам у парку и играо кошарку 

кад је стигла она, проклета корона. 
 

Одједном сви носе рукавице и маске 

као да им у глави фале неке даске. 
 

Не дирај ништа, руке пери често, 

немој међу људе, није ти ту место! 
 

Зато седим у кући, гледам тв, смарам се... 

У себе трпам храну, као прасе гојим се. 
 

И док тако седим, сам у своме стану, 

кажу да је право време за шопинг у Милану. 
 

Идеје су разне, не знам тачно чије. 

Хоће да нас лече чашицом ракије... 
 

Није ми добро, у глави осећам бол 

сваки пут кад чујем ту чудну реч - асепсол. 
 

Какав је то вирус кад за њега тако маре? 

Зашто сам у кући? И зашто напада старе? 
 

Опасан је јако, зарази се свако! 

Зато сам у стану, а нисам у Милану. 
 

Ово ипак није шала, да поручим свима 

и да кажем: „Хвала!“ нашим драгим лекарима. 
 

Љубиша Кљајић VI1 

Сара Јањић VIII3 
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Стихом против короне 

Сећам се дана када смо с пролећа  

уживали у мирису процветалог цвећа. 

После школе, знали смо сатима лопту у кош убацивати, 

на зидићу седети и у Милкију шејкове испијати. 
 

Нисмо ни слутили да ће годину дана касније 

трчање кроз парк толико да недостаје. 

Сви вичу: „Корона! Корона!“  

А ја се питам: „Чему она?“ 

Да ли смо можда немирни били? 

Да ли смо можда нешто скривили? 

Или се прегласно смејали? 
 

Можда и јесте проблем у нама,  

па желимо да школа не буде сама. 

Против короне маскама се боримо,  

руке перемо и растојање држимо. 

Наша борба узалудна није,  

када победимо, све ће бити милије. 

 

Милан Стевановић VI1 

 

Вук Васиљевић III2 
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Природа и ми, Моја породица и ја данас, И код куће стварамо 

Природа и ми 

Градске улице, тргови, паркови и игралишта изненада су постали пусти. Сви ми смо се 

принудно повукли пред непознатим непријатељем који нас упозорава да се морамо 

изоловати у својим становима, кућама, градовима и државама. 

Страх и паника од непознатог сићушног невидљивог вируса затворили су нас у нашим 

домовима. Морамо се придржавати правила да бисмо остали здрави. Да ли је изолација нека 

врста казне за све нас? Да ли је упозорење за све нас?  

Природа нас је изоловала - покушава да нас опомене да смо претерали са загађењем и 

уништавањем свега што нас окружује. Трудећи се да угодимо себи, уништавали смо шуме, 

реке и језера. Загађивали смо ваздух не примећујући да је природа потребна и другима. 

Природа нас је натерала да научимо оно што смо заборавили, да није успех само у новцу и 

моћи. Дала нам је могућност да размислимо о својим поступцима, зближила са нашим 

најмилијима, али и са самима собом. Створила нам је време да разговарамо, читамо, смејемо 

се, научимо да себе забавимо и схватимо да нам недостаје шетња, одлазак код пријатеља, 

бака и дека.  

Док ми учимо, природа опоравља оно што смо непажњом уништили. Животиње се 

враћају у своја станишта из којих смо их ми истерали, а биљке ужурбано расту и 

пречишћавају нам ваздух који удишемо. Сви се морамо прикључити природи, али као њени 

бољи становници. Пандемија нас је научила да поштујемо природу, учинила нас је 

стрпљивијима, сталоженијима и можда бољима. Сада чујемо све око нас: разговор, цвркут, 

сваки тон, који записујемо, сликамо или одсвирамо. Сада имамо времена да научимо све оно 

што смо пропустили. 

Природа нема цену, схватили смо. Чувајмо је и негујмо да не бисмо остали без ње. 

 

Ђорђе Грујић V4 

 

Моја породица и ја данас 

Понекад људи схватају ствари неозбиљно. Породицу узимаш здраво за готово и знаш да 

ће они увек ту. У животу постоје тренуци када се то промени. Затварају се школе због 

сигурности, деца су срећна. Сунце сија, напољу је топло, цвеће се буди после дуге зиме. 

Уводи се забрана кретања, али ко би остао код куће? Свако је имао разне изговоре - посао, 

бака, дека, љубимац...  

Једног дана то се променило. Упознали смо се на новим чланом породице. Мали је, тих 

и повучен, нико га није видео на почетку. Прво га је упознао мој брат који је био радознао. 

Добио је малу температуру и изгубио чуло мириса, на почетку нико није обраћао пажњу, сви 

смо потценили моћ малог уљеза. После два дана брат се отарасио поклона, а пети члан је 

порастао, био тих и повучен. У току ноћи тата га је упознао. Почео је мало да кашље, добио 

температуру и пекла га је кожа. Троје нас се забринуло, а пети члан је баш то желео. Мама је 

помагала, бринула се и била обазрива. Следеће ноћи мама га је упознала, пети члан је 

постао велики и био је гласан. Брат се повукао у своју собу забринут, ја у своју, а мама и 

тата су били тихи, уплашени. Ми смо били све тиши, а он све гласнији. Сваке ноћи пети члан 

је све више и више растао док није био довољно велик да отера маму и тату од куће, али је 

пети члан остао да ме упозна.  

Прва ноћ била је тиха. Тишина је говорила више од речи, у кући је био мрак, а напољу 

сијало сунце. На почетку свега чинило се као да је лако бити сам, али доказано је другачије. 

Брат ми је помагао сваког дана у нади да ће се пети члан нестати. Туга, јад и бес напокон су 

изашли из куће. Сунце је улазило у кућу, били смо све ведрији и ведрији, а мама и тата су се 

отарасили зла које нас је снашло. Чули смо се сваког дана по неколико пута и било им је све 

боље. Када су се вратили кући, сви су били срећни, радосни и чак налазили добру страну у 

свему овоме. Сада смо сви заједно затворени у кућном карантину и никад нисмо поштовали 

једни друге више. 

Понекада треба помислити како је то бити без вољених, каква осећања би се будила у 

вама. Да ли сте се већ суочили са вашим петим чланом? 

 

Ања Мишић VII2 
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Моја породица данас 

Драга наставнице, верујете ли да ми недостаје школа? Мислио сам да то никад нећу 

рећи ни помислити, али ето, истина је. Овај вирус нас није само уплашио, већ је учинио 

чуда! Мама, брат и ја смо по цео дан у стану, али ништа није уобичајено. У ствари, кад 

размислим, ми и немамо времена да се плашимо. Моја породица је иначе луцкаста, али 

протеклих недеља још луђа. Уобичајени дани су данас тако далеко, скоро да сам и заборавио 

како су изгледали. Мама и тата су долазили с посла после завршетка мојих и Стевиних 

часова  (Стева ми је брат),  а нас двојица бисмо до тада већ ручали и урадили домаће 

задатке. Тата би проверио математику, а мама све остало и онда бисмо се забављали у стану. 

Родитељи су нас често наговарали да изађемо у парк са другарима, да возимо бицикл, али 

Стева и ја смо више волели да останемо у стану и играмо игрице. Каква грешка! Шта бих 

сада дао да могу да побегнем из стана и уживам у парку! 

У почетку смо мислили да ће ово бити сјајно, један распуст пре времена. Нисам се 

плашио вируса, ваљда због тога што сам видео да се ни мама и тата не плаше, али сам се 

изненадио када сам чуо да ће настава почети да се приказује путем телевизије. Јуху, домаћи 

преко интернета! Све ми је изгледало забавно. Стева у једној соби, а ја у другој, одслушамо 

часове и готово!  

Каква грешка, наставнице драга! Уместо забаве, наступило је једно лудило. Мама, 

Стева и ја почели смо да се отимамо око компјутера, лап-топа и таблета. Мама ради са својим 

ђацима, Стева и ја проверавамо домаће задатке, а желимо и да се играмо! 

- Мамааааа, да ли је ово тачно? Мамаааааа, не знам ово да урадим! 

- Павлееееееее, одмах да си сео да радиш! Павлеее, не могу сад, радим! 

И тако сваког дана! Немам времена да се уплашим, немам времена да се досађујем. 

Данас сам учио од јутра па све до девет увече. Сваки дан је исти и кратко траје. Док 

завршимо све обавезе, ето и ноћи. Не допада ми се што нисам дуго видео баку и деку и што 

увече не смемо ни нос да помолимо из стана. Понекад се осећам као да смо стрпани у затвор, 

а то нимало није забавно. Раније су мама и тата слушали вести о вирусу. Тада сам тражио да 

промене канал. Нисам волео да слушам о вирусу. Понекад увече помислим да се ово никад 

неће завршити. Уплашим се да ће се неко од нас разболети. Зато волим да спавам поред 

брата, увучем се у његов кревет и заједно гледамо цртане филмове док не заспимо.  

Враћам се, на крају, на почетак. Недостаје ми школа. Недостаје ми да изађем рано 

ујутру и да са Стевом купим ужину на путу до школе. Једва чекам да се вратимо нашем 

уобичајеном начину живота.  
 

Павле Живић V4 

И код куће стварамо 

Живот ми се изненада променио наглавачке. Одједном нисам могао да идем у школу, 

код баке, код другара. И мама и тата су стално гледали телевизију и углавном изгледали 

забринуто. Био сам мало уплашен, али сам покушавао да ипак некако причам са другарима. 

Најчешће смо причали телефоном и успут играли игрице. Проблем је био у томе што је моје 

време за игрице било ограничено на два сата дневно. Ускоро нисам могао да стигнем другаре 

у игрицама. Морао сам да смишљам нешто паметније.   

Почео сам од тога што умем добро да цртам и причам приче. Мислио сам да ће бити 

интересантно да оживим цртеже. Тражио сам на интернету како се то ради. Изгледало је да 

цртаће праве само компаније као „Дизни“, што ме је обесхрабрило. Ипак, нисам одустајао и 

нашао сам једноставан програм, украо мамин ајпод на једно вече и почео. 

Прва прича је била добра, али нисам умео да је нацртам. Питао сам деду за савет. Од 

њега сам научио да прича треба да буде кратка, главни лик занимљив, а дијалог смешан. 

Прву анимацију посветио сам животу мојих другова и мене. Била је пун погодак. Одмах сам 

је поставио на интернет. Посебно ми је драго што је постала тема разговора са другарима. 

Наставио сам да правим анимације у којима су моји другари у главним улогама, а у једној је 

то и мој мрзовољни мачор. Другари су жељно ишчекивали сваки нови видео. 

Нисмо више у карантину, али се и даље помало плашимо и опрезно понашамо. Понекад 

се и прошетам са другом и дани су занимљивији. Драго ми је што сам за време карантина 

нашао прави хоби. Неки другари покушавају да направе своје анимације и то нам даје нову 

заједничку тему. То што сам најискуснији није на одмет јер могу да се правим важан. 
 

Константин Павић V2 
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Моја породица и ја данас  

Дани које проводимо код куће од почетка објаве ванредног стања другачији су од свих 

претходних. Чини ми се да сам ушао у неки времеплов и отпутовао у далеку будућност, само 

што је та будућност постала наша садашњост. Све оно о чему сам читао или што сам гледао у 

филмовима научне фантастике или у неким омиљеним компјутерским игрицама, дешава се 

управо сада. A нико није веровао да ово може да се деси. Све се изменило.  

Време се поделило на време пре и на време после вируса Ковид-19, који се изненада 

појавио у једном кинеском граду Вухану, за кога је истог момента сазнао цео свет. Вирус је 

почео да се преноси великом брзином, градови су опустели, људи су престали да путују и 

затворили се у своје куће. Људи око мене су почели да употребљавају изразе као што су 

„физичка дистанца“, „размак од два метра“, „изолација“ и „карантин“. Моја мајка, која је 

иначе брижна, постала је још брижнија и забринута, највише због мене. Тата је миран, али 

мислим да није спокојан. Моји родитељи редовно разговарају са нашим кумовима из Италије 

и брину због њих. Кума је Београђанка, а њен муж је Сицилијанац. Италија је прва земља у 

Европи где се вирус пренео и где на хиљаде људи оболи свакога дана, а стотину умире. 

Прочитао сам на званичном сајту да је корона вирус присутан у 212 земаља света.  

Моја породица се не плаши и не паничи, али је опрезна и поштује мере забране 

кретања. Родитељи ми говоре да не треба да се бојим, а ја страх ни не осећам. Мислим да 

страх понекад може да буде користан, али паника не. И паника може да се пренесе са човека 

на човека, као и сам вирус. 

Једном сам случајно чуо тату како је рекао мами како сам за време ове изолације 

„сазрео“. Моји родитељи иду у куповину. Дека који живи са нама не сме да излази, јер је 

старији од 65 година, али је здрав и виталан и мислим да му је тај „затвор“ тешко пао. Иако 

је мој деда дисциплинован, када су на телевизији објавили да старији грађани могу да 

излазе неколико пута недељно по пола сата, дека је духовито изјавио да он није куче, па да 

има одређено време за шетњу. Сви смо се смејали овој његовој опасци.  

Пре ванредног стања сам волео да помогнем родитељима тако што бих отишао у 

куповину. Међутим, сада се и то изменило, јер родитељи избегавају да ме шаљу до 

супермаркета. Једном сам, ипак, отишао по неку ситницу. Дека ми је рекао да ставим маску и 

када сам ушао у радњу, наочаре које носим су ми се толико замаглиле да ништа нисам могао 

да видим. Толико сам се изнервирао да сам заборавио шта је требало да купим. После смо се 

код куће сви смејали овој мојој „незгодацији“.  

Моја породица и ја се дружимо као и до сада, ту се ништа није променило. Сви моји 

укућани воле да разговарају са мном. Волимо да играмо неке друштвене игре као што су шах 

и монопол. Помагао сам мајци око фарбања јаја за Васкрс, а моја мама, ионако, стално кува 

и воли да спрема разне ђаконије које сви волимо. И тата зна да кува, те када је реч о храни 

и о специјалитетима, код нас је скоро сваки други дан празник и толико јела да бисмо могли 

да отворимо прави ресторан. Једино је мама тужна што због изолације не могу да нам долазе 

гости.  

У почетку ми је време споро текло и било ми је помало досадно без обавеза, другова и 

без излазака напоље. А онда је почела онлајн настава, односно учење на даљину. Поред 

неколико платформи које пратим, похађам и музичку школу, тако да часове клавира и 

солфеђа имам преко апликације Вајбер. Моји часови инструмента изгледају тако што 

наслоним свој мобилни телефон на клавир и моја професорка може да види мене, моје прсте 

на диркама и да чује како свирам. У редовној школи имамо домаће задатке, од којих су многи 

обимни и са задатим роковима за предају, али зато можемо сем својих уџбеника да 

користимо разне књиге из своје кућне библиотеке, наставу на телевизији и неизбежан 

интернет, односно „Свети Гугл“. Овакав вид наставе ипак није савршен, јер долази до 

презасићења и поруке често касне. Дешавало се да неке задатке ученици предају са 

закашњењем, али не намерно, него због компјутера који из чиста мира одбије да уради неку 

операцију, односно „забагује“, или због саме платформе, или због тога што је некој 

наставници њен гугл диск „отказао“ послушност. После више од месец дана оваквог начина 

учења скоро сам и заборавио да хара вирус, што и није тако лоше.  

Волим што и даље могу да се дружим, разговарам и играм са својим друштвом онлајн, 

али то смо радили и пре појаве вируса. Јесте да је сада искључиво виртуелно дружење, али 

и то је барем нешто. Недостају ми моји другови, а недостаје ми и школа. 
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Док сам за домаћи рад из српског језика писао о познатом руском песнику Александру 

Сергејевичу Пушкину, мама ми је испричала да је и Пушкин својевремено био у карантину. 

Било је то 1827. године за време епидемије колере. Седео је у својој соби и писао песме.  

У данашње време је лакше пренети вирус, јер је довољно да заражени туриста само 

седне у авион и зарази други крај света у који је отпутовао. 

Оно што ми се нарочито свиђа и засмејава ме за време ванредног стања је што људи 

преко својих мобилних телефона размењују шале, мимове и фотографије у вези са тренутном 

ситуацијом. Омиљена породична шала нам је она коју нам је испричао баш наш кум 

Сицилијанац: „Први пут да је нешто што је из Кине оригинал, а не копија из Италије.“ Можда 

је хумор начин да се људи сачувају у овом времену пандемије.  

Сама реч пандемија ме подсећа на реч „пандемонијум“ на коју сам први пут наишао у 

једној књизи о митовима, а значи пребивалиште злих духова, демона, пакао или хаос. И сама 

пандемија личи на хаос који је изазвала. Надам се, као што се надају и сви око мене, да ће 

овај хаос проћи и да ћемо се сви ускоро видети, дружити и препричавати све ово што нам се 

догодило и причати о свему овоме као о давно прошлом времену. 

 

Андреј Стојановић VII2 

Моја породица и ја данас 

Током дана проведених у 

изолацији бивало је поприлично 

монотоно, јер већину времена 

проводим код куће. Тек понекад 

одлазим да провозам бицикл по 

селу. Током радних дана, 

завршавам задатке и пратим 

часове на телевизији. После 

завршеног домаћег излазим у 

двориште да бих са братом 

играо фудбал.  

Али последњих дана нала-

зим све мање времена за то, па 

се више и не бавим спортом 

напољу, него само у кући. 

Додуше, претходних неколико 

дана је падала киша, а и неки 

пси луталице су ишли по путу и 

нападали људе који су туда пролазили. Мислим да је то за једно село врло необично, пошто 

би сваки пас требало да има свог власника.  

Још један разлог немогућности изласка напоље је свакако и брдо домаћих задатака 

уочи првомајских празника. Можда су хтели да нас ученике задрже у својим кућама. Ја 

једино тако могу да разумем шта се десило. 

Моја породица и ја се поприлично добро држимо и не паничимо, само ако изузмемо 

нашу баку која верује у све што чује на вестима, јер је углавном сама, а њен приступ 

информацијама је ограничен на телевизију. На пример, дочекала нас је са флашама 

дезинфекционог средства за прање руку испред куће када смо стигли из Београда. Мој млађи 

брат се некако провукао, али сам ја ипак морао опрати руке. Ствари које овде на селу 

највише муче моју породицу и мене су гомила домаћих задатака, паукова и стршљенова, а и 

по који крпељ. Муве и мраве сматрамо уобичајеним призором, а на мишеве смо се навикли. 

Не виђамо их дању, само их чујемо током ноћи. Ако бих упоређивао свој живот овде на селу, 

сада, са оним на почетку епидемије у Београду, рекао бих да је мојој породици и мени сада 

боље него на почетку. У Београду смо били потпуно изгубљени и помало смо паничили. Сви 

осим тате. Тата је увек испред огромног екрана и тастатуре од које се не одваја. Увек је 

миран и незаинтересован за свет око себе. Понекад је то лоше, а понекад и добро, јер барем 

у породици имаш неког ко остаје миран.  

Сада се стање побољшава, број заражених стагнира и епидемија се смањује. Надам се 

да ће се све вратити у стање пре овог вируса. Баш све. 
 

Михаило Кејси VII2 

Василија Вијатовић VIII1 
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Моја породица и ја данас 

Земља је велика и овакви догађаји се ретко дешавају. За мене је ово свакако први пут 

да се налазим у оваквој ситуацији. Моја породица и ја покушавамо да будемо позитивни.  

На самом почетку, у прва три дана, успели смо сви међусобно да се посвађамо, бар 

десет пута. Мој брат Вуксан и ја смо се тукли до те мере да нисмо скоро уопште причали. 

Била сам уплашена и мислила сам да ћемо седети у кући бар годину дана.  Успаничили смо 

се због превише информација јер су нас сваки дан обавештавали о вирусу.  Мама нам је 

једно вече објаснила да морамо да нађемо начина да се боље слажемо и подржавамо у 

оваквим ситуацијама. Некако смо то схватили на прави начин и из дана у дан почели смо 

лепше да се уклапамо, играмо и слажемо. Сада, после неколико недеља, имамо наш мали 

ритуал. Ујутру, чим устане, брат би прешао код мене у кревет. Лежали бисмо у тишини и 

слушали цвркут птица. Све веома подсећа на наша путовања у природу. У нашој улици је 

углавном увек бука, ово нам је донело мир.  

Почиње све да нам прија. После неког времена у тишини, узели бисмо јастуке и 

кренули борбу која се завршава голицањем. У тој борби обично ја изађем као победник.  

После игре праћене смехом брат се игра, а ја упалим компјутер и погледам јутарње часове. 

Постали смо ближи. Мој брат и ја посвећујемо више времена једно другом и нашим 

животињама. Пас Заре и мачка Френки уживају у овој ситуацији јер смо сви углавном у кући. 

И они добијају много више пажње.  

Мама ради из моје собе. Брат и ја волимо да се претварамо да радимо заједно са њом.  

Има два компјутера, један до другог, и то зовемо нашом малом фирмом. Како дани одмичу, 

почела сам боље да користим вишак слободног времена. Радим оно што сам раније ретко 

постизала. Пишем дневник, читам стрипове, гледам серије и филмове, правим вечере. 

Посебно ме забавља када увече легнем и почнем да рашмишљам о будућности. Једна од 

мојих мисли је да ће мој дневник завршити у рукама неких људи из будућности и да ће ово 

за њих бити ново откриће из давне историје.  

Много више сањам о ономе што не могу тренутно да радим. Радује ме увече да легнем у 

кревет. Мој брат и ја се смејемо снимцима из нашег ранијег детињства. Никада нисмо чешће 

правили палачинке. То је нешто што бих волела да се настави и када се све врати на старо. 

Недостају ми моје најбоље другарице и моја прабака Биба, коју смо обилазили сваког 

викенда. Једва чекам да их видим. 

Чини ми се да ће ово бити једна од лекција о животу. Треба бити срећан због онога што 

имаш. Волим што сам доживела ово искуство и што ћу моћи своје приче да причам унучићима 

и праунучићима.  

Ема Стаменковић V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лара Игњатовић III1 
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Прикази 

Оштро Перце 

Ученици другог и четвртог разреда су писали приказе и илустровали књиге у оквиру 

пројекта и конкурса Оштро Перце. 

Најуспешнија је била ученица II4 Уна Марковић чије радове представљамо у школском 

листу. 

 

„Од читања се расте“, Јасминка Петровић 

Девојчица Тамара, јунакиња књиге „Од читања се расте“, иако иде у први разед, не зна 

и не воли да чита и пише. Мама и тата су због тога очајни, али њу баш брига за слова. 

На клупи испред зграде упознала је деду који је ту седео сваког дана и хранио 

голубове. Једном кад је разговарала са њим, сазнала је да је његова омиљена животиња 

опосум Хајди, али она није знала ко је то. Радознала девојчица је уз помоћ интернета и 

буквара сазнала како животиња изгледа и почела је да учи слова. Како би открила зашто се 

зове Хајди, позајмила је књигу из школске библиотеке о девојчици Хајди и онда решила да 

научи и да чита. Мама и тата су због тога били пресрећни. Тамара се похвалила деди из 

комшилука да зна ко је опосум Хајди и у разговору са њим научила шта значе речи 

конкуренција и филозоф. Схватила је да је од читања „порасла“ и родитељи су јој дозволили 

да сама иде у школу. Била је веома срећна.  

Ова књига ми се много допала, јер је девојчица Тамара на веома необичан и шаљив 

начин научила да чита и пише и зато што је веома радознала и маштовита. Једна је од мојих 

омиљених књига којој се радо враћам и заузима посебно место у мојој библиотеци. 

 

Уна Марковић II4 
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„Овако је то било“, Бранко Стевановић 

Збирка прича „Овако је то било“ ме је подсетила на приче моје баке и на то како се 

некада давно нешто догодило. Приче су веома забавне и забавне.  

У једној причи јунак, дечак, на веома леп и шаљив начин описује детињство, 

несташлуке и ситуације које га чине. 

Лик из приче „Бубалица“ личи на мене. Ја волим да читам, учим и идем у школу, али 

понекад бих само да се играм, скачем и преврћем без престанка.  

Кад сам читала „Декин лет“, на тренутак сам помислила да је реч о правом деки који 

има крила и то је изгледало веома забавно. Међутим, сазнала сам да је дека папагај.  

„Дечаци у библиотеци“ је прича која нам каже да је библиотека место за све узрасте, 

где можемо доживети разне пустоловине и бољу будућност. 

Посебно ми се допала прича „Муке са Деда Мразом“. Дечак је писао писмо Деда Мразу и 

чекао да му помогне, али ништа. Пристојно и фино му је препоручио шта да му донесе, 

сумњао у свог поштара Аћима, писао писмо латиницом мислећи да Деда Мраз не зна 

ћирилицу и, опет, ништа од поклона. Међутим, у решавању његове дилеме помогла му је 

другарица Звездана и шапнула да је Деда Мраз његова мама.  

Читајући ову причу препознала сам себе. Увек сам размишљала да ли је писмо које 

пишем Деда Мразу стигло баш на његову адресу и шта ако је негде залутало. Питала сам се 

како ће он сазнати да желим лутку са жутом хаљином и моју омиљену енциклопедију о 

животињама.  

Ово је књига пуна необично обичних прича које су ме провеле кроз свет смеха и 

авантуре. Свака ми се допала, неке су пробудиле лепе успомене на врема када сам била баш 

мала, а неке су ме насмејале, јер њихови јунаци на веома духовит начин описују ситуације у 

којима сам се и сама пронашла.  
 

Уна Марковић II4 
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Читам, па шта? 

Ученици другог и четвртог разреда наше школе учествовали су од марта до јуна 2020. у 

пројекту Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“. У првом, школском, нивоу ученици су 

читали по три књиге, писали приказе и илустровали их. На општинском и градском нивоу 

такмичења писали су и цртали на тему још две књиге, од којих је једна била њихова 

омиљена књига. Ученик II2 Светозар Милић освојио је трећу награду. 

Сви дечији радови су постављени на страни пројекта „Читам, па шта?“. Такође, 

постављени су на посебним странама у оквиру дела школског сајта – Библиотека/Дечији 

радови, први и трећи круг, и на страни Дан школе/Литерарни радови/Прикази књига, где су 

представљене књиге по избору ученика из другог круга. 

Прича о Таталији“, Весна Алексић 

Можда сте помислили да је ова књига прича о девојчици која се зове Таталија. 

Погрешили сте. Главни лик ове књиге је дечак који има пет година. Таталија је беба која му 

прави проблем. Она се зове Наталија, али је њему згодније да каже Таталија. 

Књига описује како се осећа дечак који треба да добије млађу сестру. У почетку, док је 

Таталија била у мамином стомаку, био је збуњен. Није му било јасно зашто су мама и тата, 

бака и дека и његова бебиситерка Цеца одушевљени доласком Таталије. Иако га сви много 

воле, мислим да му је криво што не причају само о њему, већ о некој беби у стомаку. Свиђа 

ми се бебиситерка Цеца зато што је лепа, чита му приче, игра се са њим и нежна је. 

Када се беба родила, постао је љут и престао је да прича. Свима је беба била лепа, а 

њему ружна. Онда је беба добила жутицу. Морала је са мамом да иде у болницу. То му је 

било најтеже. Мама му је много недостајала. Био је љубоморан зато што његова мама није 

само његова. Плакао је и схватио да се он, у ствари, брине да ли ће све бити у реду са 

бебом. 

Књига ми се много свидела зато што је дечак схватио да му је сестра потребна за 

играње и живот, као и мени моја сестра. 
 

Светозар Милић II2 

https://citampasta.rs/
http://ossvetisavabg.edu.rs/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b4/
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„Тврди колачић“, Весна Алексић 

Главни лик ове књиге је девојчица Јелисавета Дикић. 

Она највише воли да једе и има жељу да постане балерина. Те две ствари никако не 

иду заједно и зато она има проблем.  

Тата каже да је она тврд колачић, не зато што је дебељуца и воли слаткише, већ зато 

што је храбра. Никада не плаче, чак ни када падне и разбије колено и расече усну.  

Ничега се не плаши, чак ни Жан-Жака којим комшија Пера плаши сву осталу децу. Када 

би се плашила, онда не би ноћу кришом отварала фрижидер и јела, јер би можда Жан-Жак 

искочио из фрижидера.  

Да би била балерина, мора да буде танка и мршава. Она то жели, али када види 

слаткише, заборави на свој сан да постане балерина. 

Књига описује њен шести рођендан. Тада је од куме добила велику кућицу за лутке. 

Желела је одмах да се игра, али је била уморна. Заспала је.  

Те ноћи сањала је да је ушла у кућицу, али после није могла да изађе, зато што је 

упознала куварицу која јој је давала палачинке да једе. Мислим да се Јелисавета тада први 

пут уплашила.  

Ујутру је све испричала мами. Мама ју је одвела код докторке-чаробнице која јој је 

објаснила како треба да се храни и вежба да би постала балерина. 

Ова књига је занимљива и поручује да је за остварење наших снова, поред упорности и 

помоћи маме, потребно и мало чаролије. 

 

Светозар Милић II2 
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„Храбре игре“, Роберто Пјумини 
 

Књига „Храбре игре“ се састоји од десет прича које описују сусрет деце са различитим 

изазовима. Веома ми се свиђају јер се и ја сусрећем са изазовима сваког дана. 

Као дете, понекад тешко разумем одрасле, њихове проблеме које они покушавају да 

скривају од нас, јер смо још увек неспремни да се са њима суочимо и учествујемо у њиховом 

решавању. Стално гледамо на телевизији емисије и филмове где се могу видети свађе, 

насиља, љутње. Због свега тога, деца морају да буду храбра и сигурна у себе и да умеју да 

савладају страхове. 

Ја знам да то могу урадити само ако напредујем у школи, будем вредна, сваким даном 

нешто ново научим, вежбам и водим рачуна о својој хигијени. Ако се дружим са другарима, 

причам са њима и преносим им своје знање, онда ћу и од њих добити и другарство, а 

делићемо и знање и игрице. 

Када осетим љубав која ме окружује, такође сам сигурна, без страха и храбра. 

Знам колико је важно бити сигуран, веровати у себе, превазићи страхове и бити 

храбар. Тако сам се осећала када сам научила да пливам. Веровала сам да је цео свет мој и 

да све могу лако да савладам. Баш као што нам и писац каже није важно да ли су изазови 

мали или велики, треба играти сваког дана игру храбрости! 

 

Лара Лончар II2 

 

 

Прича „Бицикл“ - Савладати страх и научити да возиш бицикл 
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„Чудесни подвизи Азбучка Првог“, Дејан Алексић 

Дејан Алексић је песник, драмски 

писац и аутор књижевних дела за децу. 

Добитник је бројних књижевних награда.  

Књига „Чудесни подвизи Азбучка 

Првог“ на забаван начин описује зашто је 

важно учити и бити писмен. То је прича о 

цару који је схватио да га неписменост 

скупо кошта и решио је да научи да чита 

и пише. Остао је без вреће дуката, без 

тегле омиљеног слатка од купина, 

изгубио је поља, шуму, чак и круну. А 

све то зато што није знао да чита и пише. 

Свако слово је једна нова царева 

авантура. Цар је био детињаст, некад 

весео и радостан, некад тужан и љут, али 

у суштини добар и сви око њега су га 

волели. Са својим мудрим учитељем учио 

је слово по слово и пролазио кроз 

различите догодовштине. Учитељ је 

стално имао нове идеје да цар кроз игру 

научи слова. Такмичили су се у 

смишљању најдуже речи, склапали разне 

реченице, чак је цар морао да смисли и 

храну на слово Г и то да једе за ручак. 

Учитељ га је водио у село где су сви 

толико паметни да говоре у пословицама. 

Цар је смислио и своју пословицу коју је 

често понављао: „Ум царује, а цар 

умује.“ Био је и мало шашав и смешан са 

неким својим идејама. Тако је једном 

глумио дворску луду да сам себе насмеје. Хтео је да укине слово Ј, јер га је болео зуб и није 

био расположен за учење. Плашио се свега што почиње на БУ, јер су га тако плашили кад је 

био мали.  

Када је цар научио сва слова, успео је да победи и свог љутог непријатеља, преваранта 

који му је узео дукате и слатко од купина, а хтео је да му преотме и престо. На крају је себи 

дао име Цар Азбучко Први. Био је поносан на себе што је научио да чита и пише. 

Уживала сам док сам читала свако слово ове књиге. Маштовита је и забавна и свима је 

препоручујем. 
 

Дуња Јеринић II2 

 

„Хајди“, Јохана Шпири 

Швајцарска књижевница Јохана Шпири је написала овај дечији роман, објављен 1880. 

године. 

Јунакиња романа је петогодишња девојчица Хајди. Она храбро иде кроз живот иако је 

као мала остала без родитеља. На свом путу упознаје много људи и свима доноси срећу. 

Хајди има племенито срце, своју љубав несебично дели, поготово онима који су у невољи. 

Зато има пуно пријатеља. Добротом је успела да отопи срце свог усамљеног деке и донесе 

радост том старцу који је дуго живо сам у планинама. Њено другарство је помогло болесној 

девојцици Клари да поново стане на ноге, а пастиру Петру да савлада љубомору и буде 

племенит. Хајди воли слободу и свој нови живот са деком на високим Алпима. 

Ову књигу треба да читају и деца и одрасли јер могу да науче да је доборота велика и 

моћна као планина. 
 

Василиса Крунић II2 
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„Пут ветра”, Цао Венсјуен 

Ово је прича о ветру, који је путовао са севера Кине ка југу. Његов пут је био дуг и 

занимљив. На почетку је јурио и фијукао. Носио је све пред собом. Травке су падале на 

земљу. Патке су уплашено квакале. Птицама је уништио гнезда. Људима је обарао и 

премештао ствари.  

Један дечак је пуштао змаја и много се обрадовао ветру. Међутим, није успео да задржи 

канап и змај му је одлетео. После тога, ветар је поломио шарене сунцобране девојкама које 

су шетале. Оне су плакале и сви су им се смејали.  

Ветар је наставио да се игра и путује. У чамцу је видео девојчицу која је са мамом 

кренула у посету баки. Бацио је њен прелеп шешир у блато. Девојчица је плакала, а он је 

само одлепршао.  

Онда се одморио, па је одувао са дрвећа цветове трешње. Призор је био чудесан, али 

су гране остале пусте. Почео је да дува јаче када је стигао до ливаде, где су два дечака 

запалила ватру. Пламен је порастао и запалио жито. Људи су донели воду, али нису успели 

да га сачувају. Цела породица је плакала, а пас је цвилео. Кад је то видео, ветар је постао 

тужан. Желео је и он да плаче, али није имао суза. Отишао је до великог и тамног облака и 

почела је киша. Он је плакао, али то нико није знао.  

После тога се променио. Поломио је гусарски брод, који је бежао од чамаца и неке 

гусаре је бацио у воду. Људи са чамаца су их стигли и све су их заробили.  

Ветар је био задовољан па је радосно наставио пут. Чуо је како га отац и син дозивају. 

Одмах је покренуо ветрењаче и вода је почела да пада на земљу са пиринчем. Људи су били 

пресрећни. После тога је постао слабији. Једва је прикупио снагу да помери бродић и да 

спаси живот младићу који се враћао са пута око света. На крају је једном дечаку отворио 

књигу „Пут ветра” и сетио се свега што је урадио и колико је био моћан.  

Схватио сам да ветар чини добре и лоше ствари. 

Када бих ја био ветар, ја бих само помагао људима и природи. 
 

Драгутин Пушица II2 
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„Прича о Трејси Бикер“, Џеклин Вилсон 

Ја сам Трејси Бикер, а ово је књига о мом животу. Имам десет година, можда нисам 

најлепша ни најбоља девојчица на свету, али сам ипак светска звезда. Имам мало чудно 

детињство, живела сам са мамом (и било ми је дивно), док она није нашла тог грозоморног 

горилу, који ме је малтретирао, па су ме ставили под старатељство државе.  

Разне догодовштине ми се догађају у дому док једног дана није дошла списатељица 

Тина која ми се баш допала, јер и ја то желим да будем. Неко време смо једна другој писале 

писма док ме она није позвала на ручак. Тада сам јој дала идеју да ме усвоји. У почетку јој 

се није свидела, али касније је прихватила.  

Ова прича је почела као бајка, а тако ће се и завршити. Када ме је Тина усвојила, 

живеле смо срећно до краја живота. 
 

Лена Бојић IV5 
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„Aги и Ема“, Игор Коларов 

Занимљиви и духовити роман „Aги и Ема“ је прича о необичном пријатељству усамљене 

баке и усамљеног дечака чији се животи случајно укрштају. 

Аги је дечак који се селио чак осамнаест пута и променио исто толико школа. Он је 

веома усамљен и тужан зато што нема ниједног пријатеља. Његови родитељи су стално на 

послу и ретко су код куће, а и када су ту, не обраћају пуно пажње на Агија.  

Преко пута, у оронулој кући, живи бака Ема. Они се случајно упознају и из тога настају 

њихове силне авантуре.  

Ема је веома живахна, духовита, храбра бака пуна идеја и пуна живота. Њих двоје се 

виђају сваког дана. Шетају, обилазе музеје, клизају, размењују писма и разгледнице преко 

којих једно другоме откривају своје најскривеније тајне. 

 Временом постају једини и најбољи пријатељи. Ема у свему помаже Агију. Она је неко 

ко је Агију замена за све што му недостаје у његовом детињству: за родитеље, за баку и 

деку, па и за другове у школи.  

Аги уз Ему постаје храбрији и слободнији. Ема је за њега океан, извор знања, мудрости, 

храбрости, а највише слободе да се не плаши живота.  

Када је Агијев отац најавио нову селидбу, дечак је имао храбрости да се успротиви. 

Нажалост, то није спречило селидбу, а незадовољство и усамљеност су се вратили у Агија.  

Док су пролазили дани, десила се невероватна ствар. Неко му је бацио каменчић у 

прозор и позвао га да изађе. Била је то Ема! Купила је кућу и доселила се, поново прекопута 

Агија да би могли да наставе веселе и необичне авантуре. 

Право пријатељство се не може прекинути и у таква пријатељства треба веровати. 

Најбоља порука овог романа је Емина порука, а то је да и када бисмо знали сва правила о 

томе како живети, живот би нашао начин да се прелије изван тих правила. Тако је и са 

пријатељствима и пријатељима - увек могу да нас изненаде. 
 

Вања Ракоњац IV5 
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„Тата ти си луд“, Вилијам Саројан 

„Рекао ми је да сваки човек свакога дана доживи једну причу. То је као нека посланица 

богу. Људи је свакога дана пишу, али не речима. Професионални писци је пишу за њих 

речима, али то не значи да је стварно не пишу они други.“  
 

(одломак из романа „Тата ти си луд“ Вилијама Саројана) 

 

Амерички писац јерменског порекла, добитник Пулицерове награде и престижне 

награде Оскар за најоригиналнији сценарио је за седамдесет две године свог живота написао 

речима многе незаборавне приче, драме, комедије, есеје, мемоаре и сценарије. Иако суочен 

са раним губитком оца у трећој години, животом у сиротишту, прекидом школовања у 

дванаестој години и немаштином, никад није посумњао у причу о људском роду, о љубави 

према другима. Неким чудом увек је успевао да за један часак постане божији представник, 

представник љубави, истине, лепоте, реда, смисла и осталих сличних ствари. Његова 

најпознатија дела су: „Сломљени точак“ (1930), „70 000 Асираца“ (1932), „Неустрашиви 

младић на летећем трапезу“ (1934), „Зовем се Арам“ (1940), „Људска комедија“ (1943), „Тата 

ти си луд“ (1957), „Париска комедија“(1960). 

 

У роману „Тата ти си луд“ Вилијам Саројан кроз шездесет и три кратке приче описује 

упознавање два странца, тачније речено, описује упознавање ма ког оца и ма ког сина, 

скоро истог човека. Реч је о десетогодишњем дечаку по имену Пит и његовом четрдесет-

петогодишњем оцу, приповедачу. Отац и син, један стар, а други млад, шездесет и три дана 

искључиво својом вољом једре, путују један поред другог по морима речи, један ка другом. 

И један и други имају своје циљеве на овом путовању - отац да напише књигу о кувању 

са рецептима за прављење и поправљање људских душа, а дечак са циљем да оде на Месец 

или уради нешто велико. Усидрени су у скромној очевој кући која се налази непосредно уз 

океан у месту по имену Малибу у држави Калифорнија. Пит овде открива  да очева јела из 

књиге кувања попут јаја Малибу или мексичког паприкаша од пасуља, морају бити 

послужена само на столњаку од дневних новина.  

За време доручка, ручка и вечере, у међусобним одмеравањима издржљивости кроз 

трчање по песку на плажи, дечак учи да посматра ствари које га окружују: океан, шкољке, 

дагње, пасуљ, лист...  

Матеја Московљевић VIII3 
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Сазнаје  да ништа друго није слично једно другом. Концентрисан онако како само може 

бити концентрисан један писац, отац даје сину једноставне и топле одговоре на питања о 

богу, спознаји, људском роду, речнику. Својим личним поступцима наводи дечака да сам 

проживи скромност, практичност, поштовање.  

У недостатку одговарајуће ракете за одлазак на Месец двадесет четвртог дана њих 

двојица пакују заставе (породична и државна, јер обе треба забости после „слетања“) и са не 

тако новим, али сигурним аутомобилом, црвеним „фордом“, крећу према заливу Полумесеца. 

На овом путовању боре се са змајевима који истовремено лете и бљују ватру у облику 

питања: „Да ли ја волим овај свет?“, „Шта је то шерет, шта је црква, бог, страх, за шта човек 

пријања, шта је то уметност и љубав према људима?“. Наравно, увек се придржавајући 

закона који је налагао да се забављају колико могу, а да притом не повреде ниједну душу. 

Непознати пекар им открива да рђаво расположење бежи од саме помисли на расечену 

кифлу са сиром.  

По повратку кући разоткривају магију божићних празника, а Пит заслужује да допише 

свој назив јела у очевој књизи о кувању претварајући речи „ђубре шпагети“ у „ђуспагети“. 

Шездесет другог дана обојица су се нашла у кругу у коме човек може да мисли. Отац је 

мислио на начин на који мисли његов син, а Пит је размишљао на начин на који размишља 

један четрдесетопетогодишњи писац. 

Мој отац уђе у круг и ми почесмо да се рвемо. Док смо се рвали, зачусмо грмљавину и 

видесмо муње. А отац рече: „Најзад мало кише, хвала богу.“ 

Шездесет трећег дана Пит је урадио нешто велико, нешто због чега је пошао на овај 

пут. Одлучио је да ће научити да пише. Одличује да постане писац.  

Читајучи ово дело осећао сам се некако сигурно, ушушкано. Не знам зашто, али мирис 

и укус непостојеће топле чоколаде за време зимских дана сада је испуњавао целу моју собу. 

Удисао сам га дубоко препуштајући му да сада мене и мог оца одведе до нашег залива 

Полумесеца. Изненада сам добио одговоре на питања које сам му упорно постављао. Схватио 

сам зашто ми је дао да возим свој двадесет година стари бицикл марке Пони, који је 

пронашао ко зна где на тавану куће. Сада знам да то није било само због тога што сам могао 

да ставим лопту у корпу која се налазила иза седишта бицикла. Пожелео сам да сваки дечак 

има оца, писца, који може речима исписати приче које дечаци причају сваки дан.   

Овај нестваран роман препоручујем ма ком оцу и ма ком сину као обавезно упутство за 

заједничко одрастање, јер мислим да би то било све за шта сам увек веровао да је потребно 

да сазнамо једног дана. 

На крају приказа романа „Тата, ти си луд“ замолио бих читаоца да има разумевања, јер 

ја још увек све што хоћу да кажем не знам да сместим у речи, али обећавам научићу и то: 

„Да седнем за сто, ставим писаћу машину преда се и да пишем“. 
 

Андреј Симонић V1 

Ника Московљевић VIII3 
 



 Маштарије 39 
 

 

„Хари Потер“, Џ. К. Роулинг 

 

Хари Потер је серијал књига који се састоји од осам делова о истим јунацима и 

њиховим пустоловинама. Сви делови су преведени на много светских језика, а међу њима је 

и наш. Иако су се ове књиге по први пут појавиле на тржишту још око 2000. године, и дан- 

данас, двадесет година након што су објављене и након што су стекле невероватну 

популарност, оне се и даље сматрају неким од најтраженијих у целом свету.  

 

Прави разлог зашто сам одлучила да читам романе о Харију Потеру је био тај што нам је 

у овим условима скоро стално забрањено да излазимо из куће и самим тим имамо више 

времена за читање. Сплетом околности изнад мог стола годинама стоје и прикупљају 

прашину чувене књиге о Харију Потеру. Пошто сам чула из маминих прича да је моја старија 

сестра од тетке обожавала те књиге, одлучила сам да пробам да их прочитам.  

Тема сваког од ових делова су догодовштине Харија и његових другова Хермионе 

Гренџер и Рона Веслија, као и невоље које они успевају да савладају.  

 

„Хари Потер и камен мудрости“ 

Књига „Хари Потер и камен мудрости“ је први део серијала. 

Хари је дечак који одраста код тетке и тече и њиховог сина Дадлија. Имао је тешко 

детињство. Тетка и теча су га третирали као роба, изгладњивали су га, затварали у кућу када 

би они негде ишли, а о поклонима за рођендан је могао само да машта.  

Све почиње да се мења када Харију на једанаести рођендан изненада и мистериозно 

почињу да стижу писма. Испоставило се да је он син познатих чаробњака који су страдали да 

би га спасили од најмоћнијег, злог чаробњака Волдемора. Иако се Харију све то у почетку 

чинило немогућим, јер је одрастао уз чињеницу да су његови родитељи страдали у 

саобраћајној несрећи, он ипак одлучује да поверује у причу. 

Већ наредног септембра заједно са свим стварима потребним за чаробњачку школу 

креће магичним возом, неприметним за „нормалце“ у школу за чаробњаке - Хогвортс.  

Интереснтна чињеница је била да су сви на Хогвортсу знали ко је Хари и одакле му 

ожиљак на челу у облику муње док он сам није знао.  

Временом сазнаје да је ожиљак последица напада злог чаробњака Волдемора који од 

тада није виђен. Веровало се да је клетва бачена на Харија одбијена и враћена на Волдемора 

који је због тог промашаја изгубио своје моћи. Тада је Хари постао свестан колико је познат 

и колико су се његови родитељи жртвовали да би он преживео. 

У Хогвортсу Хари упознаје Хермиону и Рона са којима ће временом постати најбољи 

пријатељ, али и вршњака, касније великог супарника, Драка Мелфоја.  

Прва година школовања била је јако занимљива. Хари је имао прлику да упозна 

троглаво чудовиште, гоблина као наставника и духове као станаре Хогвортса. Највише је 

уживао у квидичу - спорту налик фудбалу, са головима и лоптама, који се игра у ваздуху док 

су играчи на метлама. Хари је постао најмлађи члан екипе у историји квидича.  

Хари заједно са својим пријатељима пролази кроз разна искушења. Борили су се против 

троглавог чудовишта помоћу чаробног штапића, пролазили кроз разне замке, искрадали се 

ноћу како би истраживали библиотеку и многе друге ствари.  

Циљ ове дружине био је да открије ко у ствари жели да отме камен мудрости од 

директора школе Хогвортс. Камен мудрости даје бесмртност: онај ко би га се дочепао и 

искористио, могао би да живи вечно. Постојало је више осумњичених те посао ове дружине 

није био нимало лак. 

 

Највише ми се свидело што је приповедач све време указивао на једну особу као 

кривца, а испоставило се да је то, заправо, скроз друга особа. Захваљујући неустрашивим 

ученицима кривац је ухваћен. Камен мудрости је уништен тако да више није постојала шанса 

да упадне у погрешне руке и Хари је поново могао да ужива у чарима Хогвортса заједно са 

својим пријатељима. 
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Поред бројних авантура и чаролија, књига показује да је увек могуће стећи праве 

пријатеље попут Рона и Хермионе, који ћете волети због тога какви су и каква дела чине, а 

не због богатства и славе.  

Још једна врло важна поука романа јесте да треба да верујемо у боље и тежимо већем, 

јер ћемо само тако моћи да прескочимо све препреке у животу. Тако је и Хари веровао у 

боље и на крају завршио на Хогвортсу где је могао да учи, да се дружи и да ужива у томе 

што га сви третирају као себи равног, а не као роба. 

Читајући ову књигу, разумела сам понашање јунака у свакој ситуацији и са њима 

проживела све њихове дилеме, искушења, проблеме и радости.  

 

Препоручујем свима књиге о Хари Потеру јер су веома занимљиве и терају вас да 

размишљате, да истражујете, стварате слике о догађајима и, што је најважније, маштате. 

Немојте да вас уплаши колико страна имају јер вам из искуства могу рећи да се свака 

страница прелети колико је занимљива.  

Уколико сте већ гледали филмове о Харију, ипак прочитајте неку књигу, јер су оне 

сликовитије и са много детаљних описа и догађаја којих у филмовима нема.  

Када прочитате књигу и погледате филм, тек тада ћете имати свест о величини ових 

романа.  

Зато, ако сам вас заинтересовала, почните са читањем да бисте што пре открили ко је 

кривац у првом делу и прешли на следеће делове. 

 

Нина Орландић VI2 

 

Хогвортс - школа за чаробњаке 
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„Књига“, Иво Андрић 

Одрастање је посебан период живота. Тада сазревамо, почињeмо да имамо своје 

ставове и развијамо критичка мишљења. Међутим, пут одрастања није увек лак и безбрижан. 

Да би постала одговорни и самостални људи, деца се на том путу сусрећу и суочавају са пуно 

страхова, брига и дилема. Тако је било и са дечаком из приповетке „Књига“ Иве Андрића. 

Један обичан школски дан и књига из библиотеке за којом је одувек жудео, постали су 

његова највећа брига и терет. 

Дечак из приповетке „Књига“ био је сиромашан и усамљен, често суочен са границама 

својих могућности које су га болеле и чиниле да се осећа као мален, збуњен и неугледан 

дечак. Пред почетак сваке школске године он би добио бесплатне књиге од државе које су 

му те године биле потребне. Али те књиге су прошле кроз руке многих сиромашних ђака, 

биле су старе и излепљене. Дечака су подсећале на све оно што није имао и у њему, будиле 

стари сан о неким чистим, лепим књигама нетакнутих, белих страница који му је изнова 

стварао осећај нелагоде и туге. Дечак је истинску радост проналазио једино у помисли на 

дан и тренутак када ће отићи у библиотеку и узети ону књигу коју жели. То магично осећање 

избора чинило је да заборави на све што га мучи и првог уторка трећег разреда гимназије 

појури до библиотеке. 

Док је чекао у реду испред библиотеке, дечак је био збуњен и уплашен. Мислим да су 

та осећања била последица великог поштовања које је гајио према библиотеци и свим 

књигама у њој, као и велике захвалности и одушевљења што је коначно дошао дан о ком је 

одувек маштао. Када је изабрао књигу коју жели, суочио се са библиотекаром и избегао 

његове подругљиве надимке, као да се мрачни вео са дечаковог живота померио и пустио 

светлост да у њега уђе. Та светлост је нестала у тренутку када му је књига коју је узео из 

библиотеке испала на степениште и потпуно се искоричила. Од тада су страх и брига постали 

део свакодневног живота дечака. Куд год би кренуо, сетио би се своје бриге, слика 

искоричене књиге увек би му била пред очима и никако није могао да је заборави.  

Оно што је у тој ситуацији било дечаку најтеже је то што није могао ни са ким да 

разговара и да се посаветује јер су му могуће реакције људи стварале још већу нелагоду и 

страх. Ту видимо да су подршка и разговор основни начини да деца превазиђу своје страхове 

и да без њих страх у деци расте, а једног дана када из њих изађе, за собом оставља велику 

празнину и збуњеност. Борба дечака и његових осећања била је исцрпљујућа и за његову 

душу и за тело. Мислио је како би најбоље било да изгори кућа у којој је живео и скривао 

своју књигу или гимназија у којој се налазила библиотека па чак и да умре. Такве мисли 

биле су последица снажног страха и велике неизвесности с којима се никада није суочио као 

тада. Да један радостан дан прерасте у пола године бриге било је нешто што дечак није 

схватао нити је мислио да ће му се тако нешто икад десити. У школи је добијао лоше оцене, 

почео је да избегава другове и њихове забаве, а често би био љубоморан на њихову 

безбрижност. Сва његова снага и све мисли биле су усмерене на књигу. Једног дана одлучио 

је да купи лепак за који је месецима штедео новац и њиме залепи странице књиге. То је и 

учинио, али страх у њему није нестао. Живео је у њему све док није дошао дан да врати 

књигу у библиотеку. Тог дана библиотекар је узео књигу од дечака, не обративши пажњу ни 

на њега ни на странице књиге. Дечак је био зачуђен и изненађен. Сматрам да је његова 

зачуђеност потицала од уверења да је грешка коју је починио неприхватљива и недопустива 

и да заслужује строгу казну коју ће сигурно и добити. Бригу и неизвесност у њему заменила 

је празнина која настаје када се деца ослободе страха, а не схватају како. Знају само да је 

био толико снажан да им је избрисао осмех са лица, а безбрижност детињства заменио тугом, 

тескобом и нелагодом.  

Дечак из приповетке „Књига“ није једини који се сусрео са страхом и неизвесношћу, 

проузрокованим нечим што је урадио без икакве лоше намере. Током одрастања сва деца се 

сусретну са таквим осећањима. Она су невидљиви и највећи непријатељ у животу деце. 

Мислим да би све било другачије да је дечак некоме рекао шта се десило и да му је неко 

рекао да нема разлога да се због тога толико брине и исцрпљује. За неког ко је уплашен и 

забринут било би велико олакшање да чује такве речи. Зато сматрам да деци увек треба 

дозволити да кажу како се осећају и шта их мучи и да треба имати разумевања за њихове 

проблеме и дилеме јер тако уче да није страшно погрешити и ослобађају се својих страхова. 

Мислим да ова приповетка жели да нас подсети на то и поручи нам да учимо на примеру 

дечака. 
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