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Драги читаоци, 
 

Пред вама је осамнаести број школског листа 

Маштарије и занимљиве приче из другог полугодишта 

школске 2020/2021. године.  

Представљамо дечије радове настале поводом 

обележавања важних дана – Дана Светог Саве, Дана 

борбе против вршњачког насиља, Међународног дана 

дечије књиге и Дана школе. 

Посебне стране су посвећене пројекту „Еко бајка“, 

реализованог са ученицима III1 и III4, и настанку „Збирке 

бајки ученика III3“. 

Ту су и састави на енглеском језики ученика 

четвртог разреда настали на часовима енглеског језика.  

Ученици су учествовали у пројектима „Читам, па 

шта?“ и „Оштро Перце“ и доносимо и литерарне и ликовне 

радове настале током реализације ових пројеката 

такмичарског карактера. 

 

Читајте и уживајте! 
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Дан Светог Саве 

Дан Светог Саве 2021. обележен је дигиталном презентацијом ученичких радова на 

посебној страни школског сајта. Ученици су правили презентације, писали литерарне саставе 

и песме и цртали на тему Светог Саве. Ученици петог разреда припремили су и квиз у вези са 

животом Светог Саве. Ученици седмог и осмог разреда, инспирисани причом „Свети Сава и 

ђаво“, направили су занимљиве стрипове. Такође, саставили су и квиз у вези са 

приповетком.  

У школском листу представљамо радове ученика IV1 који су писали и цртали на тему 

Свети Сава. Уз њихове радове представљамо и ликовне радове ученика I3. 

 

Свети Сава 
Одрекао се трона и моћи да би се замонашио једне ноћи ! 
Вукана и Стефана, браћу своју, помирио и вратио им добру вољу. 
Посветио је живот да заједници помаже, а то већина не може. 
Просветитељ, доброчинитељ, учитељ свима,  
Свети Сава био је мeђу првима! 
 

Мила Драшковић IV1 
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Свети Сава 
 

Имамо светих толико много, који нас према чистом небу воде високо. 
Ипак је посебан Свети Сава, не само зато што је слава. 
 

Школска је слава, разуме се, зна се, ал` за живота он примаше на се 
велико бреме што злато носи, па му из срца скромност пркоси. 
 

Срби богатство пишу са Бог и ето животног подвига тог. 
У нашим срцима сија лекција велика, важна, једнако снажна, 
као и вера наша чиста, да душа може да заблиста, 
више од злата, драгог камења, и само с вером настају знамења. 
 

Ето сведочите и ви сами о животима многим у тами 
јер они немају Светог Саву, а ми га славимо к`о школску славу. 
 

Многе су песме о Сави писане, многе су и брисане. 
Ја сада мало друкчије зборим, да се срцем Светосавским 
за спасење свога рода са безумљем избрим. 
 

Тај Савин живот о коме пишемо много је више од тог што дишемо. 
И немој само писати строфе и читати јер тако кажу старији,  
учитељи и сви други, већ пробај, живи, једнако чисто 
к`о Свети Сава и биће ти, видећеш, исто. 
 

И о теби ће песме писати, када си рођен, 
ко су ти отац и мати, како ће ти се деца звати. 
 

А ми то можемо, такви се рађамо, 
само да светли пут нађемо. 
 

Виктор Вања Блам IV1 
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Свети Сава 
 
Свети Сава је био српски принц, 

монах, игуман манастира Студенице, 
књижевник, дипломата и први 
архиепископ. Пре него што се 
замонашио, име му је било Растко 
Немањић. Био је најмлађи син 
великог жупана Стефана Немање. 
Имао је два брата, Вукана и Стефана. 
Родио се око 1175., а умро 14. јануара 
1236. Растка није занимало да ојача 
државу, проводио је време слушајући 
и читајући хришћанске легенде. 
Млади принц је био веома вољен од 
стране својих родитеља и околине. 

Након пораза на Морави 1190. 
године, Стефан Немања је почео да 
гради манастир Студеницу. Плани-
рао је да тамо буде сахрањен. Током 
прављења манастира Растко је дошао 
у додир са монасима и испосничким 
животом. То га је навело да размисли 
о одласку у манастир. Од монаха 
сазнао је да постоји место Света Гора, где се монаси посвете Богу, посту и молитви.  

Растку је Захумље дато на управљање, тада је заменио свог стрица кнеза 
Мирослава. Имао је петнаест година. Његов одлазак на Свето Гору се вероватно 
догодио 1192. или 1193. године. Чим је напунио седамнаест година побегао је са очевог 
двора и замонашио се. Стефан Немања је послао потеру за несталим Растком. Стигли 
су га тек на Светој Гори. Он је преварио потеру и док су спавали се замонашио под 
именом Сава.  

Прочуло се да се српски принц замонашио. Сава је молио да га гледају као 
обичног калуђера, али га монаси и игумани ипак јесу разликовали. Био је у посети 
манстиру Ватопеду. Из манастира Св. Пантелејмона прешао је у Ватопед. Тамо је 
провео неколико наредних година. Сав новац који је добио од браће и родитеља 
потрошио је донирајући манастиру. У манастиру Ватопед направио је три цркве: цркву 
Богородице на граду, на пиргу цркву Преображења и цркву Св. Јовану Златусту. Сава је 
својим родитељима слао писма да се замонаше. Немања је  25. марта 1196. године 
предао власт средњем сину Стефану Првовенчаном. 

Након што се замонашио и добио име Симеон, Стефан Немања је мало остао у 
манстиру Студеници. На Свету Гору отишао је 2. новембра 1197. године. Монаси су 
молили Саву да оде у Цариград код цара Алексија III и заврши ствари за Ватопед. 
Мислили су да ће он као владичкин син боље одрадиди посао од игумана. Сава је 
тражио од цара Алексија III да дозволи обнову запуштених манастира, укључујући и 
Хиландар. Пошто је цар то одобрио, почетком 1198. је почела обнова Хиландара. Сава 
добија савет да на Светој Гори направи српски манастир. Цар даје дозволу да Хиландар 
постане имовина Симеона и Саве. 
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Када је Хиландар изграђен, Сава је 
имао двадесет три године. По 
правилима се за игумане бирају 
старији монаси, те је за првог игумана 
Хиландар изабран монах Методије. 
Сава је пронашао једно веома лепо 
место усред Кареје, те је ту сазидао 
цркву коју је посветио Светом Сави 
Јерусалимском. У тренутку када је 
Симеон прешао у Хиландар, био је 
стар и изнемогао. Смирено је чекао 
смрт јер је имао живот испуњен 
добрим и корисним радом. Преминуо 
је 13. фебруара 1200. године. Очева 
смрт је задала огроман бол Сави који га 
је свечано сахранио. Након Немањине 
смрти Сава је остао у Хиландару са 
петнаестак монаха. Он је дубоко 
веровао да ће се састати са оцем у 
вечном животу после смрти. Тај бол је 
ипак преузео превласт над вером, ма 
колико она била јака. 

После Немањиног одласка на 
Свету Гору, Вукан се удружио са 
Угарском. Стефан Првовенчани је 
покушао то да омете, али није успео. Несумњиво је било да ће доћи до сукоба меу 
браћом. Сава и Немања су то знали и били су веома забринути. Чим је Немања 
преминуо, браћа су се отворено сукобила. Дошло је до грађанског рата. Вукан је уз 
помоћ Угарске скинуо брата са трона и завладао Србијом. Међутим Стефан је у лето 
1203. године уз помоћ бугарског цара Калојвана успео да сузбије брата. Грађански рат је 
направио пустош у земљи.  

Крсташи су заузели Цариград 1204. године. Уништили су Византију и почели 
ширити власт. Један део војске је заузео Свету Гору. Сава добија поруку од браће да 
донесе Немањино тело у Србију. Упркос свим опасностима донео је тело које је 
сахрањено у манастиру Студеници. Прича каже да је Сава над очевим ковчегом 
помирио браћу. Повратак Саве у Србију догодио се 1208. године. Тада је постао игуман 
манастира Студенице. Тамо је наставио живот какав је проводио на Светој Гори.  

На Стефана су пошли Андрија Други и латински цар Хендрик. Првовенчани је 
отишао у Студеницу и молио Саву за помоћ. Сава је охрабрио брата. Под утицајем 
братовљевих савета Стефан је ипак успео да оддбрани земљу. Првовенчани је имао 
идеју да се покори папи и да из Рима тражи круну. Сава се није сложио и љутит је 
отишао из Србије. Након његовог одласка долази папски легат и венча Првовенчаног за 
краља у 1217. године. 

На Савином другом путу у Јерусалим купио је кућу Јована Богослова. У тој кући се 
одржала тајна вечера у којој је био Христ и дванаест апостола. На повратку из Свете 
Земље, Сава пролази кроз Бугарску. Умире 14. јануара 1236. године у Трнову. 

 
Миша Тодосијевић IV1 
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Свети Сава – Ликовни радови ученика I3 
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Дан борбе против вршњачког насиља 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележен јеу нашој школи током 

целе седмице од 22. до 26. фебруара 2021. године. 

На часовима одељењског старешине наставници су разговарали са ученицима на тему 

толеранције, емпатије, поштовање права и различитости, развијање сарадње и оснаживање 

за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата. Такође, ђаци су гледали 

филм „Сваки пута кад зауставите насиље, има наде“ који је припремио Уницеф. 

На часовима ликовне културе ученици старијих разреда су исписивали пароле у вези са 

ненасилном комуникацијом и израдили паное који су постављени у холу школе. 

 

 

Педагог Татјана Перишић је одржала радионицу на тему „Ненасилно решавање 

конфликата“ са ученицима V3. Психолог Маја Димитријевић је одржала радионицу за ученике 

другог и четвртог разреда у боравку. Након гледања анимираног филма о вршњачком 

насиљу, разговарала је са децом о начину решавања проблема, а затим су ђаци говорили о 

овој теми износећи примере из свакодневног живота. Психолог је одржала предавање на 

тему насиља за чланове Вршњачког тима за заштиту од насиља, а затим и радионицу за 

обуку ученика да сами воде радионице са вршњацима.  

Ученици I4 су писали поруке пријатељства својим другарима. Научили су шта значи 

бити добар друг и како се све може решити на леп начин. Ученици I5 су писали поруке на 

тему пријатељства, поштовања права, ненасилног решавања конфликата и илустровали 

поруке. Ученици II2 су правили беџеве од папира.  

Ученици II5 су износили своја искуства, постављали питања и погледали предложени 

филм, а онда су добили задатак да свако, по својој жељи, представи овај дан на моделу 

ружичасте мајице. Радови ученика су изложени у учионици. 

На часу ликовне културе ученици IV5 су направили пано „Стоп насиљу“ и порукама 

исказали колико је важно успротивити се насиљу. Отисцима шаке су пружили једни другима 

руку пријатељства. 
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Ученици V5 године су на часу одељењског старешине гледали кратак филм посвећен 

борби против вршњачког насиља. Причали су о томе како спречити појаву насиља међу 

вршњацима, цртали цртеже и писали поруке подршке. За време великог одмора 24. 

фебруара, на сам Дан борбе против вршњачког насиља, ђаци су пустили балоне на којима су 

биле исписане поруке подршке. 

Активности у боравку 

У оквиру ликовне радионице ученици у боравку су уз помоћ учитељица направили су 

пано посвећен овом важном дану. Ученици су осмишљавали и писали поруке које оснажују у 

борби против вршњачког насиља, украшавали, цртали и бојили детаље који су на крају 

представљали групну композицију на плакату под називом „Свако од нас је јединствен, 

заједно смо непроцењиви“. 
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Међународни дан дечије књиге 

Међународни дан дечије књиге, 2. април, 

обележен је различитим активностима са ученицима 

трећег, четвртог и петог разреда од 30. марта до 9. 

априла 2021. 

На часовима библиотекара ученици III1, III3 и III4 

су разговарали о обележавању овог дана и важности 

читања. Како се Дан дечије књиге обележава на 

рођендан Ханса Кристијана Андерсена, део часова је 

био посвећен бајкама, њеним елементима и порукама. 

Ђаци су, затим, говорили о омиљеној бајци и о томе 

шта су научили из ње. На питање да ли читају књиге, 

већина је одговорила да чита, али има и оних којима 

читање није забавно. Договорено је да се направи 

плакат којим би се промовисало читање. Задатак за 

ученике је био да нацртају илустрацију омиљеног дела 

и напишу препоруку за читање. 

Од радова ученика III1 и III4 направљена су три 

паноа, по један за свако одељење и један заједнички. 

Мото заједничког паноа је „Књига је свет“. 

 

 

Ученици четвртог разреда су након разговора са библиотекарком о бајкама, добили 

задатак да напишу своју бајку. Ученици петог разреда су на часовима српског језика и 

књижевности читали песму „Кад књиге буду у моди“ Пеђе Трајковића и разговарали са 

наставницама о читању и омиљеним књигама. Имали су и задатак да напишу нешто о књизи 

коју воле. Радови ученика четвртог и петог разреда су део презентације дечијег 

стваралаштва поводом обележавања Дана школе. 

Слађана Галушка 
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Дан школе 

Као део активности обележавања, 

у априлу 2021. организована је 

изложба ликовних радова у холу 

школе. Ученици су писали литерарне 

радове на различите теме, приказе 

омиљених књига и бајке и илустровали 

их. Ученици IV2 су извели кратки 

драмски комад „Свети Сава“.  

Дан школе, 10. мај, обележен је 

дигиталном презентацијом дечијег 

стваралаштва на страни Дан школе 

2021. на сајту школе. 

Осим аутора литерарних и 

ликовних радова, своје умеће показали 

су и ученици рецитатори, глумци, 

аниматори и музичари. 

У школском листу представљамо неке од литерарних и ликовних радова. 

 

Моја школа 

Моја школа душу има, у њој другар до другара, 

моја школа носи назив „Свети Сава“. 

Налази се на Врачару, у близини светог Храма, 

најбоља је од свих школа, Основна школа „Свети Сава“. 

У срцу је своме носим, не дам ником да је дира, 

ту ја учим, ту се играм и о будућности снoве снивам. 

          Ана Чолић V5 
 

Петар Милановић VIII4 

Кристина Дивац VIII2 

http://ossvetisavabg.edu.rs/%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5-2021/
http://ossvetisavabg.edu.rs/%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5-2021/
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Растко Петровић III3 

Елена Миленковић IV2 
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Моја омиљена књига 

Ученици V1 и V2 су на часовима слободних наставних активности Креативно писање 

писали о својим омиљеним књигама. Најуспешнији радови се налазе на страни Дан школе 

2021. У школском листу представљамо један од њих. 

  

Трилогија „Његова мрачна ткања“, Филип Пулман 

„Северна светлост“, „Чудотворни нож“ и „Ћилибарски дурбин“ 

 

Филип Пулман је рођен 1946. и ране године живота провео је путујући по свету. У делу 

детињства које је провео у Аустралији заволео је стипове, посебно Супермена и Бетмена. Са 

11 година вратио се у Британију где је под утицајем професорке Енглеског заволео да чита. 

Аутор је многих популарних књига, међу којима су и „Књига Праха“, трилогија „Његова 

мрачна ткања” и „Страшило и његов слуга”. 

 

„Северна светлост“  

Главна јунакиња Лајра, дивља дванаестогодишњакиња, живи у свету који је сличан 

нашем, али се, ипак, много разликује. Живи на колеџу Џордан, јер су јој родитељи мртви, а 

ту је безбедна. Она уопште не мари за књиге - јури по граду и пентра се по крововима са 

својим најбољим пријатељем Роџером, својим дајмоном Паном и осталом децом из града. У 

том свету људи имају дајмоне они су животињски део њих, нека врста душе која је ван тела. 

Њен живот се апсолутно мења након што осујети покушај убиства, чује шта је њен стриц, 

лорд Арсијел, испричао научницима у салону колеџа Џордан и упозна мудру и шармантну 

научницу гђу Коултер која је одводи да јој Лајра буде помоћница. Али, ништа није онако као 

што изгледа. Ускоро, Лајра полази на Север да спаси децу на којој се врше експерименти 

превише ужасни да се о њима прича и лорда Арсијела који је пао у заробљеништво оклопних 

медведа. Али, њен главни задатак је да открије шта је Прах (који се сматра извором зла), и 

зато она мора да крене тамо где нико пре ње није - иза северне светлости. 

 

„Чудотворни нож” 

У роману „Чудотворни нож“ Лајра истражује нови свет иза северне светлости и брзо 

открива колико се разликује од њеног. Она упознаје Вила, необичног дечака из другог света, 

који је починио ужасан злочин и сад се скрива. Вил је чудан и ћутљив. Ипак, код њега ју је 

највише изненадило то што нема дајмона. Двоје деце се убрзо здружују и бивају против своје 

воље увучени у авантуру у мистериозном граду који опседају деца, након што наизглед 

љубазни богати старац украде Лајри нешто што је њено, и у замену за то тражи да му деца 

добаве Чудотврни нож, који изгледа као сваки други нож, али крије невероватне моћи. 

 

„Ћилибарски дурбин” 

У овом делу Лајру је отела гђа Коултер и крије је држећи је успавану дрогама. Вил мора 

да је тражи, да би потом отишли да однесу лорду Арсијелу чудотворни нож, а то му наређује 

његов отац на самрти. Ипак, када Вил напокон нађе Лајру, они полазе на неизбежно 

путовање на којем ће сазнати шта је Прах, и које ће их одвести и у свет мртвих. Лајра и Вил 

желе да заувек остану заједно, али, питање је да ли ће им судбина то дозволити. 

 

Мени се свиђа трилогија зато што описује право пријатељство, борбу за слободу говора 

и размишљања, врви чудним и неочекиваним догађајима. Свиђа ми се главна јунакиња Лајра 

због њене истрајности, домишљатости и спретности.  

Мислим да је порука књиге да треба да прихватамо друге људе који су различити од 

нас јер кад прихватимо те разлике, они могу да нам постану пријатељи. Схватам да је могуће 

да неки људи говоре о стварима које не разумеју да су зле, само зато што их не разумеју. 

Кад се сретнем са нечим новим, док не схватим шта је то тачно, не доносим свој суд. 

Препоручујем ове књиге свакоме, зато што поручују читаоцу да је боље отворити очи 

пред невољом и одмах почети са тражењем решења, а не трошити време на јадиковке. И ако 

не успемо да решимо наш проблем, морамо да га прихватимо и трудимо се да са њим живимо 

што боље. 

Мина Обрадовић V1 
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Ово време и ја у њему 

Ово време и ја у њему 

Целог живота се за нешто спремамо. Учени смо да живот и људи неће стати због нас. 

Али, ипак, имам утисак да цео свет сада стоји и чека. 

Свако време носи своај искушења, правила и препреке. Постоји лакши и тежи пут. 

Лакши је онај утабан којим многи иду, које је ово време и друштво направило. Тежи пут је 

онај којим нису прошли многи, кривудав, трновит, страшан. Неки су довољно смели да 

скрену туда без обзира на многобројне препреке, страхове, искушења. Неки људи имају 

таман довољно смелости да туда прођу, али се у једном тренутку пут укрсти са оним лакшим 

и, онда, туда наставе.  

Стојим на раскрсници, пред избором. Имам утисак да сви гледају куда ћу поћи, да је 

цео свет стао и да чека. Ако пођем лакшим путем, стићи ћу лакше до циља, али не свог. Ако 

кренем тежим, биће то дуга шетња, а и тежа. Ипак, мислим да ће на крају бити вредна. 

Кад сам била мала, имала сам другачије мишљење, слично, али не исто. Хтела сам да 

никад не паднем, хтела сам да будем неустрашива и храбра, да се ничег не плашим. Та мала 

девојчица би изабрала лакши пут - због страха и падова, због притиска друштва, живота, 

овог времена.  

Променила сам се и више немам жељу да избегавам падове, знам да је важно да учим. 

Ма шта ово време и људи рекли, важно је да научиш да падаш – тајна у падању је да опет 

устанеш, ма како пао, ма шта други кажу или ураде. А што се неустрашивости тиче, такви су 

само наивни. Са страхом се треба суочити. Треба да поздравимо тог необичног госта и 

слушамо шта има да нам поручи, зато што страх долази само кад се нешто спрема.  

Потрудићу се да то упамтим. Није битно у ком времену живим, или који ћу пут изабрати, 

свеједно ћу морати да научим да падам и суочим се са страхом. 

 

Маша Гавриловић VII2 

Лена Ковачевић II1 

 



Маштарије    17 
 

Online nastava i Google Meet 

Nina Žunić VIII4 
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Бајке и приче 

Змај и бела ружа 

Једном давно на 

великом острву живели 

су припадници једног 

племена. Сви су били 

жуте расе и косих очију. 

Бавили су се риболовом 

и узгајањем пиринча. 

Били су као једна велика 

породица.  

Сви су се лепо 

дружили, радили заје-

дно, веселили се и 

забављали у тренуцима 

доколице и одмора. 

Поглавица је владао и 

имао је много синова 

који су га слушали и 

помагали у управљању 

племеном. 

Једног дана над 

острвом се наднесе велики црни облак који прекри небо.  

Али то ипак није био обичан облак који доноси кишу и невреме, већ је то био огромни 

црни змај. Био је бесан, рушио је и палио све пред собом, и усеве и бродиће и људе. Народ 

се јако уплашио и почео унезверено да бежи. Нису знали шта их је снашло. Бежали су куд 

који, али нису могли да се склоне од разбеснелог и помахниталог змаја. Када се уморио, змај 

се само окрене и вину се високо у небо и нестаде. Тако је било наредна три дана. Поглавица 

и мештани су одлучили да сазову веће главног поглавице и синова и да одлуче како да се 

одбране од змаја. Предлагали су разне начине одбране, али сви су били мање више 

нереални и немогући за извршење. 

У том тренутку најстарији син се сети да му је бака причала да на острву преко пута 

живи вештица која би можда могла да им одговори како да се одбране од зле немани. 

Поглавица одлучи да пошаље најстаријег сина да је пронађе и проба да нађе решење. 

Младић се запути тамо и тако лутајући по острву, наиђе на неку стару и оронулу кућицу мало 

завучену у шуму. Покуца бојажљиво на врата. Врата се полако сама отворише и чу се глас из 

дубине: „Стој, ко иде?“ Младић се представи и у том тренутку му се указа лик оронуле 

старице. Тихим гласом га упита зашто је дошао и шта му треба. Старица га је пажљиво 

саслушала и рече му: „Једини начин да победиш змаја је да убереш белу ружу и да му је 

забодеш директно у срце. Та ружа се налази на врху брда на мом острву и смеш је убрати 

само у ноћи пуног месеца“, рече старица. Младић се сав срећан упути да нађе смештај и да 

преноћи јер ће за два дана бити ноћ пуног месеца када ће моћи да је убере. Дошла је и та 

ноћ, он убра ружу и ужурбано крене ка свом острву да каже оцу какав је одговор добио од 

старице.  

Када је дошао, све му је испричао, али сада је требало направити план како убости 

змаја директно у срце. Договорили су се да ружу ставе на лук са стрелом и да тако гађају 

змаја. Задатак су поверили најмлађем сину јер је он био најбољи стрелац. Сада је само 

требало сачекати да се змај појави. Нису морали дуго да чекају јер је змај долетео већ 

сутрадан. Најмлађи син се попео на највећу кулу на острву и из прикрајка је вребао како да 

погоди змаја. Испалио је стрелу и погодио змаја директно у срце. Змај је одједном почео 

вртоглаво да се обрушава и пада. Убрзо се претворио у бели пепео и прах који је ветар 

разнео на све стране. На месту где је пао израстао је најлепши и најчаробнији грм белих 

ружа. Сада су и они имали своју чаробну белу ружу у случају да опет негде можда ко зна кад 

из ведра неба долети неки нови змај. 

Поглавица је био поносан на своје синове. Сви су били веома срећни и тако су живели и 

даље у миру и слози до краја живота. 
 

Лена Радојевић VII1 

Мила Хавран IV4 
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Језеро живота 

Живео је давно, давно, 

пре много година, моћни 

цар Васаби, који је освајао 

државу за државом, град за 

градом, село за селом. Знао 

је тајну владања земљом, 

водом и ватром, које му је у 

наследство оставио отац, 

али му је то било мало. 

Желео је да буде бесмртан.  

Пошто је знао да влада 

земљом, освaјао је све куда 

је прошао, тражећи тајну 

вечног живота, али једно 

село није успевао никако да 

покори. А баш у њему је, 

како је чуо, живела 

чаробница која је знала 

тајну вечности. Кад год би Васаби напао то село, заједно са својом моћном војском, оно би 

постало невидљиво. Одлучио је да поступи другачије. Прерушио се у просјака и сакрио се у 

високој трави поред пута, куда је знао да пролазе сељани тог краја. Данима је лежао, 

кријући се. Чекао је, чекао и дочекао. 

Једног дана туда су прошла два дечака причајући баш о томе што је моћног цара 

занимало. Разговарали су о чаробници, вили, која својим моћима чини село невидљивим и 

тако га штити од сваког непријатеља. Пратио их је кријући се, све до места где су одједном 

нестали. Следећег дана је дошао са војском на то место. Пошто је знао тајну владања 

ватром, запалио је све испред себе унаоколо. Мислио је да ће тако натерати вилу да се 

појави, а онда би је заробио и украо тајну вечности.  

Цар Васаби је уништио село, али, срећом, не и његове становнике. Успели су да се 

спасу. Сакрили су се у језеру у које их је сместила вила, њихова заштитница. Око њих је 

ставила огроман мехур како би могли да дишу и буду заштићени. Није им било први пут да су 

се тако сакрили, па су зато ово језеро звали Језером живота. Међутим, цар је владао и 

водом. Како више није било заштите невидљивости, цар је видео балон пун људи и 

чаробницу која је била поред њега. 

Наредио је да се у језеро баци отров како би их све натерао да изађу. Међутим, људи 

су били на сигурном, али не и вила која се налазила ван балона. Отровала се и њено тело је 

испливало на површину језера. Цар је помислио да су и остали мртви и наредио је војсци да 

се повуче, а он је остао да покуша да од виле сазна тајну вечног живота. Није приметио да 

се кроз воду, према њему и обали креће балон, који је пукао чим је дотакао тло. Сељани су 

зграбили цара, везали га, а најстарији су отишли у шуму крај језера и донели неке биљке, 

помешали их и то ставили вили у уста. После пар минута вила је дошла себи и захвалила се 

својим пријатељима што су је спасили. Поново је учинила село невидљивим, па војска која 

се касније вратила да тражи цара, није могла да га пронађе. 

Становници села су били срећни што је њихова заштитница жива и показали су јој 

везаног Васабија. Пришла му је и рекла да ће добити оно што је тражио. Проклела га је и 

претоворила у Мирвабија - дрво које вечно живи, али је ружно и нико не жели да је у 

његовој близини, а клетва се може поништити само ако се искрено покаје за све што је 

учинио. Он није хтео ни да чује за покајање и зато га је чаробница оставила да самује на 

висоравни изнад села, одакле је могао да види како се сви радују што њега више нема и 

како је свима боље без њега. 

Ено га, и дан данас живи сам, стар и ружан, и посматра „своје“ краљевство, али се још 

увек није покајао. Још и сада му одзвањају вилине речи: „Буди срећан, ипак ти се остварила 

највећа жеља да живиш вечно!“ Још чује њен смех и смех свих око ње како се радују што су 

успели да га победе и што сад њихово село, па и читаво краљевство, може да живи у миру и 

слободи, као и читав свет, јер је похлепни тиранин добио оно што је заслужио. 

 

Миљана Вулевић III4 
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Бајка о зеленом ратнику 

Живео некада давно, у земљи далекој, ратник великог срца. О њему су причали старији 

деци приче о његовој храбрости, јунаштву, величини, доброти... Деца су сањала сваке ноћи 

предивне снове о зеленом ратнику који се бори за правду, за животе слабијих, за лепе 

принцезе... 

Зелени ратник је живео у најдубљој пећини у најгушћој жуми највише планине далеке 

земље. Гворило се да му је мајка била зелена вила из великог језера, а отац чаробњак, 

господар планине. Од мајке је на рођењу добио зелене очи којима је могао видети све што је 

у човеку унутра скривено, а од оца снагу надљудску и разне магије. Још док је био дете, 

помагао је изгубљеним чобанима да нађу пут до села, сиромашнима да прехране породице, 

рибарима да напуне мреже... 

Једнога дана, брод са срашним Викинзима стигао је у село. Њихов вођа Плавобради, 

захтевао је од сеоског вође сво благо и његову најмлађу ћерку Ему. Плавобради је дао рок 

до поноћи да се све донесе и девојка доведе до његовог брода. Сеоски вођа је послао поруку 

по свом сивом соколу у најдубљу пећину у планини, поруку у којој моли зеленог ратника да 

их спасе. Када је добио поруку, ратник се уз помоћ магије тачно у поноћ створио испред 

брода и позвао Плавобрадог на двобој. Ако победи, Плавобради ће отићи заувек, а ако 

изгуби, добиће све што је тражио. 

Месечина је обасјавала место испред брода где су се два ратника сукобила. Борили су 

се буздованима, мачевима, копљима, рвали су се и тукли... Борба је трајала седам дана и 

ноћи, док на крају Плавобради није одустао од даље борбе. Признао је да је зелени ратник 

снажнији, вештији и бољи. Зелени ратник је уз помоћ своје моћи видео да Плавобради 

говори истну и поштедео му је живот. 

Плавобради је отишао и више се никада није вратио, а зелени ратник се оженио Емом, 

наставио да живи поштован од свих, у срећи до краја живота. 

 

Давид Васовић VII1 
 

Страхиња Пешић IV3 



Маштарије    21 
 

Дечак Алек и пас Макс 

У једном граду у ком су улице биле уске, а куће збијене, без много зеленила и паркова 

за шетњу у једној згради од три спрата живео је дечак Алек са oцем и са својим псом Максом. 

Алек је ишао у школу и био је шести разред, а када би се вратио из школе, често је био 

сам са својим псом, јер му је отац често радио до увече. После школе би одмах завршио 

домаћи да би му остало време да се игра са својим псом. Алек је много волео свог пса, 

бринуо је о њему. Увек су у шетњи ишли до шумице која се налазила близу његове куће. 

Макс га је често вукао и желео је да трчи, али га Алек није пуштао јер се бојао да оде далеко 

и да га изгуби. Једног дана Алеку је пукао поводац и Макс је мислио да га је Алек пустио и 

од велике среће почео да трчи по шумици. Алек га је дозивао, али је Макс већ отишао 

далеко. Дечак га је свуда тражио, али ништа. Онда је кренуо кући мислећи да га Макс тамо 

чека. До куће је плакао и надао се да ће га ускоро видети, пао је већ мрак и није могао да га 

више тражи, па је решио да га тражи сутрадан после школе. Следећег дана је одмах отрчао 

до шумице. Док је шетао по шумици, дошао је до једне куће која је била мала у којој је 

живео Сем. У граду су га сви знали, био је стар и није се много дружио, али је био добар и 

мудар. Често је седео испред куће, читао књигу и посматрао све који су се шетали шумом. 

Када се Алек приближио кући, испред ње никога није видео, али је чуо свог пса Макса. 

Покуцао је на врата, али му нико није отворио, па је одлучио да уђе у кућу. У кући никога 

није било, али је видео свог пса који је био закључан у три кавеза који су били три 

различите величине. Алек је онда покушавао да отвори кавезе и ослободи Макса, али није 

могао. У том моменту Сем се појавио на вратима. 

 

 
 

Сем: Често сам те виђао у шуми док си се шетао са својим псом, али никад нисам видео 

да си га пустио да трчи, иако је пас показивао да жели да га пустиш. 

Алек: Нисам га пуштао јер се бојим да ће се изгубити. 

Сем: Пас мора да се истрчи, то му је потребно, а и воли да се игра са тобом и да му ти 

бацаш гране, а он да ти их доноси. 

Алек: Бојим се да ћу га изгубити, он је и овако срећан иако га ја не пуштам. 

Сем: Не, није срећан довољно, нема слободу, а зна да ти немаш поверења у њега. 

Мила Хавран IV4 
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Алек: Није тачно, нисте у праву! Можете ли да га пустите? 

Сем: Не желим да га пустим јер ти мораш да престанеш да се плашиш и да верујеш  

свом псу. Видиш ли ове три велике дрвене ограде око куће? 

Алек: Видим. 

Сем: Ти ћеш свакога дана после школе долазити, шмирглаћеш по једну ограду. То је 

врло тежак посао, треба да се много трудиш. Ако волиш свог пса, ти ћеш успети да урадиш 

једну ограду за тај дан. А ја ћу увече да проверим и ако си добро урадио, откључаћу један 

кавез. Тако ћеш долазити три дана. Да ли смо се договорили? 

Алек: Јесмо, ја ћу се потрудити да урадим како сте рекли, јер волим свог пса.  

Сем: У реду, видимо се сутра. 

Алек: Довиђења.  

Док је ишао кући, Алек је размишљао и питао се да ли он то може. Мислио је да је 

можда Сем био у праву, да не сме да се боји, него мора да верује у себе и да се потруди да 

заврши једну ограду тог дана.  

Сутрадан после школе Алек је отрчао до Семове куће. Одмах је почео да ради да би 

стигао до вечери да заврши. Толико је јако стругао да су почеле брзо да га боле руке. У 

задњем моменту, кад је Сем излазио из куће да види да ли је завршио, Алек је последњи део 

ограде завршавао.  

Сем: Одлично си урадио, завршио си део ограде, а ја ћу да откључам један кавез. 

Алек: Хвала Вам. Видимо се сутра.  

Следећег дана је све урадио и Сем је откључао и други кавез, трећег дана је завршио и 

раније и Сем је откључао трећи кавез. Макс је био слободан и одмах је отрчао до Алека, 

почео да скаче и да га лиже од среће и радости јер је слободан и близу свога пријатеља. 

Сем: Видиш, Алек, како је срећан твој пас. Тако изгледа пас који је стварно срећан, 

слободан, а опет те неће напустити. Ти си знао да је напорно стругати ограду и првог дана си 

се бојао да нећеш стићи да све завршиш. Да ли си нешто научио? 

Алек: Јесам, не смем да се бојим, треба да верујем у себе и да будем упоран у ономе 

што радим, а сад видим да Макс ипак није био довољно срећан. Сад ћу се више трудити да 

победим свој страх и више ћу пуштати Макса да трчи јер знам да ће ми се увек вратити. 

Сем: У реду, верујем ти и сад је време да идеш својој кући. 

Алек је срећно кренуо кући. Наредних дана је пуштао Макса да трчи све дуже и дуже. 

Враћали су се кући срећни и задовољни. 
 

Александар Јелић VII1 

Сара Гмитровић VII1 
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Пројекат Еко бајка 

Наставнице Ивана 

Милошевић и Јована 

Симић и библиотекарка 

Слађана Галушка органи-

зовале су за ученике III1 

и III4 часове пројектне 

наставе „Еко бајка“ од 

априла до јуна 2021. 

године. Кроз активности 

пројекта ученици су 

утврђивали и повезивали 

знања у вези са бајкама 

и очувањем животне 

средине. Писали су бајку о краљевству чији становници уче да се брину о животној средини 

и у томе им помажу пријатељи из суседног краљевства. Уследила је драматизација текста, 

подела улога, избор костима, реквизита и музике и направљена је права позоришна 

представа. 

Угледни и јавни час на коме је представљен пројекат одржан је 10. јуна 2021. у 

свечаној сали. У публици су били ученици III1 и III4 и гости – ученици III3 и њихова 

учитељица Ивана Уљанов, наставнице Ивана Глумац и Ана Стојановић, педагог Татјана 

Перишић и директор школе Јована Миленковић. 

Ђаци су извели представу „Бајка о краљевству на ушћу двеју река“ кроз коју су 

показали знања у вези са бајкама, заштитом животне средине и рециклажом. Део представе 

чинила су и квиз питања за публику. У вредновању активности пројекта ученици учесници су 

рекли да је било веома занимљиво, свидела им се сарадња два одељења, састављање бајке 

и квизова и глума. Гости су похвалили идеју да се знања из природе и друштва повежу са 

бајком и оценили су да је представа била веома успешна и забавна.  

Активности и продукти пројекта су представљени на четири странице онлајн 

одељењског часописа „Чаролије враголије“, чије су теме бајка, рециклажа, представа и 

извештај. Постављен је текст бајке, дечији ликовни радови, прилог о еколошком кутку, 

квизови, фотографије са представе и извештаји о току пројекта. 

Слађана Галушка 

 

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/2020-2021
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Извештаји 

Након представе ученици су на часовима српског језика писали извештаје о току 

пројекта и о самом часу. Представљамо неке од њих. Да би се избегло понављање, делови 

текста у вези са трајањем пројекта и местом и временом одржавања угледног часа, 

изостављени су из појединих извештаја. 

 

На идеју да направимо ову бајку дошли смо читајући бајке браће Грим и учећи о 

рециклажи. Припреме су трајале у мају и јуну 2021. Највише ми се допало што смо 

сарађивали са другим одељењем. Најбољи костим је био костим веверице зато што је био 

мекан и у њему је Милена изгледала баш као веверица. Глумила сам принцезу и било ми је 

тешко да говорим гласно јер нисам навикла на то. Учили смо куда треба да се крећемо, 

морали смо да радимо оно што је у тексту који наратори читају. Хајди је свирала на флаути и 

сви смо плесали уз ту музику. Најбољи у плесу су били чаробница Вила и чаробњак Артур. 

Из представе сам научила разне ствари, као на пример да се претварање био смећа у плодни 

хумус зове компостирање. 
 

Сара Станишић III1 

 

Пројекат Еко бајка смо радили у мају и јуну 2021. са одељењем III4. Имали смо 

неколико проба. Свима је било занимљиво што два одељења раде заједно. Мени је 

најзанимљивије било прављење костима за лик чаробњака кога сам глумио. Шешир сам 

направио од хамера и стално сам га поправљао јер је био висок и стално се померао и падао. 

Кад је публика дошла на представу, мислио сам да сам га трајно поправио, али је шешир 

мислио другачије. Покидао се ластиш којим се држао на мојој глави и морао сам да га 

склоним. Још је чуднија прича о мом магичном штапићу коме је стално отпадала кугла са 

врха, а на крају је био сасвим добар. Представа је трајала пола сата и публика је била скоро 

зачарана док нас је гледала. Чак су нас голубови и друге птице посматрали кроз прозор. 

Квиз је био добар, али је могао да траје дуже. Лепо сам се провео. 
 

Адам Богдановић III1 
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Свиђа ми се представа јер је тема екологија. Најбољи глумци су били они који су 

глумили принцезу, веверицу и Артура. Моја улога је била да постављам питања из 

математичког квиза. Библиотекарка је глумцима говорила како да поправе глуму, да гласније 

говоре и науче где да се крећу. Адам је био баш као прави чаробњак, љут и опасан. Сара је 

изгледала као права принцеза, свидео ми се њен костим, хаљина и тијара. Смешно је било 

када је на проби испала кугла са Артуровог штапића. Свидела ми се музика коју је свирала 

Хајди на флаути. Цртежи на паноима су били оригинални. Волела бих да сваке године 

направимо неку сличну представу. 
 

Ленка Цицмиловић III1 

 

Била сам наратор и улога ми се веома свидела. Требало је да веома гласно говоримо и 

стварно сам успела у томе. Било је занимљиво како су глумци пажљиво слушали док читам 

јер су морали да одглуме све то што чују. Свидела ми се сарадња два одељења и волела бих 

да се боље упознамо и са ученицима других одељења и заједно радимо неки пројекат, 

радионицу или представу. 

Квизови из разних предмета су били сјајни. На часовима смо смишљали задатке и 

питања за квиз. Предложила сам да се усред представе, када се говори о томе да деца 

решавају задатке, унесе реченица „Помозите им да реше неколико задатака.“ и да онда буде 

квиз за публику. То је после искоришћено и за квиз из природе и друштва и српског језика. 

За квиз у вези са садржајем бајке смишљали смо питања на пробама – тема и порука бајке, 

на коју бајку подсећа и сл. Предложила сам да се дода мало забаве тако што ћемо возити 

ролере на сцени када се говори како је у Беликији модерно да се возе електрични тротинети 

и бицикли. Онда су додати ролери у текст, а један дечак је донео скејт и он и ја смо возили 

по један круг, он са једне стране сцене, а ја са друге. 

Тара и ја смо у библиотеци правиле презентацију од цртежа наших другара из оба 

одељења и фотографија које је библиотекарка направила у школском дворишту. Бирале смо 

ликовне радове за паное који су били део сценографије на представи, а сада су у холу школе 

испред наших учионица. Допада ми се суштина бајке – пријатељство и тимски рад. 

Најважнија порука за мене је да треба да саслушамо неког до краја, јер Артур није хтео да 

слуша краља и ту је почела цела прича, клетва и све лоше што се десило Беликији. 

Мислим да су учитељице и библиотекарка веома поносне на нас и сви једва чекамо да 

поново радимо заједно. 
 

Миљана Вулевић III4 
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Највише ми се свидело што бајка почиње као „Трнова Ружица“ јер волим ту бајку. Цела 

представа је бајковита. Чаробњак је зачарао краљевство, а онда је принцеза пронашла 

писмо уз помоћ веверице и птице. Однела је писмо Артуру и он је поништио клетву. Крај је 

срећан и Беликија је опет лепа као раније. Допала ми се идеја да краљевстава из бајке личе 

на Београд и волела бих да Београд буде леп и чист као у бајци. Највише ми се свидео лик 

принцезе, а најлепши костим је имала веверица – крзнени прслук као права веверица. Моје 

одељење се трудило да представа буде добра, и ја као наратор. Гледаоцима се свидела 

представа. Уствари, свидела се само учитељицама, педагогу и директору школе. Деца која су 

гледала су била љубоморна. Били смо много добри, а њима је било жао што нису 

учествовали - и они желе да направе неку представу. Наша учитељица је рекла да смо се 

трудили и да смо били одлични. 
 

Јулија Бачкалов III4 

 

Пројекат Еко бајка је био веома занимљив. Било је забавно када су се два одељења 

спојила и дружила да би заједно направила бајку и представу. Бајка је направљена по узору 

на Београд и Нови Београд – град на ушћу двеју река испод Авале. Добила сам улогу 

чаробнице Виле која помаже краљевству Беликије. Сами смо правили костиме и реквизите. 

Мој костим је био комбинезон и шарена крила. Нацртала сам и план за обнову парка и шуме. 

Сама сам смишљала како да се крећем по сцени. На почетку и на крају су сцене прославе 

рођендана. Чаробњак Артур је мој непријатељ на почетку, а на крају пријатељ и онда 

заједно плешемо уз музику коју свира девојчица на флаути. 

У припремама сам сарађивала са Миљаном и библиотекарком. Миљана је веома 

креативна и било је дивно радити са њом - правиле смо паное и презентацију за представу. 

Публика је била задовољна, добили смо аплауз. Онда је Доротеа питала глумце како 

смо се осећали на пробама и на представи. Глумци су рекли да није било лако, али уз мало 

труда све је било добро. Публика је рекла да су им се свиђали квизови. Директорка је 

похвалила оба одељења и казала да ово диван пројекат јер се бави очувањем животне 

средине и да смо све одлично организовали и извели. 

Мени је најпоучније што смо учили колико је рециклажа важна. Волела бих да 

направимо сличан пројекат са ученицима више одељења и да у публици буде још више ђака. 

Поносни смо на све што смо урадили и мислим да смо били одлични. 
 

Тара Думоњић III4 
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Збирка бајки ученика III3 

Наставница Ивана Уљанов је 

одржала угледни час (двочас) из српског 

језика 27. маја 2021. у одељењу III3. 

Ученици су у групном раду обрадили и 

анализирали бајке браће Грим.  

Часу су присуствовали педагог, 

психолог, библиотекар, као и неколико 

учитељица трећег и четвртог разреда 

наше школе.  

Ученици су се подсетили свих бајки 

које су претходно обрадили на три 

школска часа и онда су самостално и у 

групи анализирали преостале три бајке 

на основу материјала који је припремио 

учитељ. Радили су у групи, дискутовали и 

записивали најбоље могуће одговоре на 

задата питања, а затим су представници 

група прочитали одговоре на питања.  

На крају часа ученици су поновили 

основне карактеристике бајке кроз 

групно решавање квиза на паметном 

телефону. У оквиру вредновању активно-

сти ученици су рекли да им час био 

интересантан зато што су сарађивали и 

радили у групи. 

Ученици су добили упутство за 

самосталне писање бајке у оквиру израде домаћег задатка. Они су позајмили ликове из бајки 

браће Грим и, поштујући карактеристике бајке као књижевне врсте, писали своје оригиналне 

бајке. Касније су ове бајке илустроване, па је настала Збирка бајки ученика III3.  

Представљамо неколико најуспешних бајки инеколико илустрација. 
 

Ивана Уљанов 

 

Трећи царев син 

Некада давно живео је један цар који је имао три сина. Сва три брата су вежбала да 

једнога дана постану витезови. Како је време пролазило, најмлађи брат је постао 

најспретнији у свим борбама. 

После неколико година до царевине су стигле вести. Млади царевић је чуо да је 

прелепу принцезу отела страшна аждаја и однела у зачарани дворац. Принцезин отац је дао 

обећање да онај ко му врати ћерку, добиће њену руку и постаће краљ. Царевић је истог 

тренутка оседлао свог коња и кренуо да нађе зачарани дворац. Док је пролазио мрачном 

шумом, испред њега се појавио патуљак. Радознало га је упитао где толико жури. Царевић 

му је одговорио да тражи зачарани дворац у коме живи аждаја. Патуљак рече да је видео 

аждају која је носила прелепу девојку. Царевић га је замолио за помоћ на шта је патуљак 

радо пристао. Патуљак га је водио кроз мрачну и густу шуму, па све до дворца. Када су ушли 

у дворац, видели су једну велику просторију у којој је спавала принцеза. Принцеза се 

пробудила и видела да није сама у соби. Упозорила је царевића и патуљка да се сакрију јер 

се аждаја ускоро враћа. Царевић је послушао принцезу и сакрио се испод њеног кревета. 

Кад се аждаја вратила, осетила је мирис непознатог човека. Одмах је питала принцезу ко је 

то ушао у дворац. Принцеза је одговорила да нема никог непознатог у соби. Аждаја се 

окренула, царевић је извадио свој мач и убио је. Истог момента аждаја је пала на под мртва. 

Принцеза је била срећна јер је била слободна и јер ће опет видети свог оца. 

Сви заједно су пошли на пут ка принцезином краљевству. Када је отац видео своју 

ћерку, био је толико срећан да је одмах испунио своје обећање. Предао је царевићу своје 

краљевство. Царевић и принцеза су се венчали и живели срећно до краја живота.  
 

Нађа Цветковић 
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Храбри принц 

Некад давно, у једном краљевству, живео је принц са оцем краљем. Желео је да се 

ожени најлепшом девојком у краљевству и наследи престо. Отац му је поставио услов. Морао 

је прво да испуни тежак задатак и докаже да је храбар и паметан. Требало је да савлада два 

страшна дива и од њих узме врећу са батином, сточић на коме је увек храна и мач који може 

да победи сваку војску. 

Тужан и помало уплашен, замолио је звезде да му помогну. Звезда Даница га је научила 

шта да ради и осветлила му пут. Дивове је, док су спавали, гађао камењем. Они су се 

поубијали међусобно мислећи да је крив онај други. Узео је све што је краљ тражио. Уморан, 

на путу до куће, свратио је у крчму да преспава. Похлепни и зао крчмар украо му је сточић и 

мач, а врећу оставио. У зору, када је видео шта се десило, принц је отворио врећу и батина 

из ње је тако претукла крчмара да је одмах вратио ствари. 

Краљ је принцу дао краљевство и он се оженио девојком којом је желео. Сваке вечери 

су са прозора дворца захваљивали звезди Даници која је блистала од среће и поноса.  
 

Лука Карановић 

Мишолики краљевић 

Некада давно, пре много година у далеком краљевству живели су краљ и краљица. 

Имали су једног сина, наследника престола. 

Када су краљ и краљица умрли, краљевић је требало да наследи престо. Тада се 

умешала зла вештица и претворила га у миша јер је желела да њен син преузме престо. 

Ипак, добра вила је дошла и оставила могућност да краљевић миш поново постане човек ако 

испуни три задатка. 

Први задатак био је да учини неко добро дело, други да стекне пријатеља. Код трећег 

задатка требало је да се потруди да нађе праву љубав. 

Први и други задатак решио је тако што је спасио мрава који се давио у води и тако 

стекао и пријатеља. Мрав му је рекао да у суседном краљевству живи лепа принцеза и они су 

кренули ка њеном дворцу. Принцеза је уплашено одскочила када је видела миша. Кад је миш 

краљевић почеода прича, принцеза је застала и почела пажљиво да га слуша. Миш је био 

јако паметан и занимљив и принцеза га је брзо и лако заволела. 

Једном док се миш шалио и причао своје догодовштине, одушевљена принцеза је устала 

са столице и пољубила га. У том тренутку он се претворио у краљевића. Били су изненађени 

и веома срећни. 

Краљевић и принцеза су се убрзо венчали. Краљевић је успео уз помоћ војске да отера 

из свог краљевства вештичиног сина. Он и принцеза су дуго и срећно живели. 
 

Марија Марковић 
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Од дечијих ликовних радова направљени су и колажи под називом „Ово су наши јунаци“. 
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Лек 

Некада давно, у једној далекој земљи, живео је краљ са своја три сина. Рано је остао 

без своје краљице. Многе жене су хтеле да се удају за њега, али он њих није желео! 

Једну жену по имену Злотану то је посебно погодило и ту увреду никада није 

заборавила. Измакла јој је прилика да постане краљица! Живот је проводила размишљајући 

како да се освети. 

Време је пролазило. Краљ се није женио и сам је одгајао своје синове. Цео живот се 

трудио да их једнако воли, да буде праведан према сваком, да се образују у најбољим 

школама... Синови су се све чешће свађали, посебно кад се помене питање наследства 

трона. Отац се бринуо због тога. У тој бризи он се и разболео. Из кревета није устајао. Многи 

травари су га лечили, али он је копнио сваким даном све више. Томе се радовала једино 

Злотана. 

Једнога дана ушетала је у замак и обратила се младим краљевићима: „Спаса за вашег 

оца нема! Умреће он и краљевство ће бити моје!“ Они се погледаше, не верујући својим 

очима и ушима. Заплакаше. У том часу појави се добра вила која је ликом подсећала на 

њихову изгубљену мајку и својим топлим гласом их утеши: „Не брините, биће све у реду. Ви 

сте ти који ће лек свом оцу пронаћи. Само ви му можете помоћи.“ 

Не стигоше ни да је питају који је то лек, ни где да га траже, а вила је већ нестала. 

Брзо су се спремили, узјахали коње и кренули на пут. Прешли су седам гора и седам мора. 

Седам дугих година је тако прошло. Вратили су се на двор без пронађеног лека, али никад 

сложнији. Краљ срећан што их такве види, трчао им је у сусрет. Били су у чуду! Питали су: 

„Шта је то што је излечило оца нашега?“ 

„Љубав, ваша сложност и спремност да прођете све препреке заједно! Ето, то га је 

излечило“, одговори добра вила. 

Браћа су схватила да само заједно могу сачувати краљевство. А Злотана, која је 

себично желела краљевство, изгорела је од мржње и похлепе, па се семе зла никад више 

није ширило. 

Никола Јовановић 

 

Златна рибица 

Био једном један цар 

и имао је златну рибицу. 

Ономе ко се добро брине о 

њој и његовим ближњима, 

давала је срећу и здравље. 

Она је била царев најбољи 

пријатељ. 

Једнога дана девет 

разбојника је упало у 

царство и отело златну 

рибицу. Цар је био очајан. 

Најмлађи царев син је 

дошао код оца и рекао му 

да он и његов помоћник 

Мачак у чизмама имају 

план како да врате златну 

рибицу. Цар је био забринут, али их је пустио јер није имао другог избора.  

И тако су најмлађи царев син и Мачак у чизмама ишли преко седам брда, мора и долина 

носећи са собом само једну канту меда. Када су стигли до пећине где су се налазили 

разбојници, сачекали су да падне вече. Мачак је изуо своје чизме да би био тиши, ушуњао се 

у пећину и полио их медом. У том тренутку улетеле су пчеле и напале разбојнике. Њих 

двојица су то искористили да спасу златну рибицу која је била у јако лошем стању јер се о 

њој нико није бринуо. 

Тако су најмлађи царев син и Мачак у чизмама надмудрили разбојнике, вратили цару 

златну рибицу, у царству су опет завладали срећа и здравље, а њих двојца су постали 

хероји. 

Леон Николић 
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Енглески језик – Састави ученика четвртог разреда 
 

My life in America 

Hi! My name is Milica Vidovic. I live in Belgrade butI was born in America. I really liked it in the USA. 
There were beautiful waterfalls. I enjoyed the views. There were a lot of forests. I was visiting the forest called 
Sapsucker woods. There were lots of trees, birds and animals. In the fall there would be lots of colorful leaves. 
Every time when my mom would drive me to kindergarden there would be squirrels and deer on the road. 

I really like the holidays in the USA. The holidays that I celebrated were: Christmas, Thanksgiving day, 
Easter and Halloween. At Christmas the entire family gets together, then eats tasty food, tell nice things about 
each other and then give and open gifts. At Thanksgiving day you meet your friends and family, eat delicious 
food (especially turkey because that is the symbol of friendship) an enjoy the time you spend with eachother.  

For Easter all of the kids go outside, and then go egg-hunting. You must be confused because you would 
never go egg hunting because it sounds ridiculous, but, egg hunting is actually pretty fun! So, the point of that 
tradition is that you and your fiends go to the park or forest and you try to find colorful eggs. In each egg there 
would be a hidden suprise. It could besome candy or a little toy. Once I found more eggs than everyone else!  

When it was Halloween, every time I would dress up in a costume then go out to meet my friends and go 
from house to house and ask for a candy. My friend would always eat all candies, but I would save them for 
later. In winter there would be a lot of snow and, as usual, I would have to eat it! And if I was lucky enough, I 
could eat an icicle or two. In summer, every, but every time when I heard an ice-cream truck I would run down 
the street and chase the ice-cream truck until it stopped so I could get some ice-cream. I actually have a picture 
of me jumping next to the ice-cream truck. Also, in summer, I would visit the waterfalls, parks, rivers and lakes. 
I was visiting the Cayuga lake. When I would visit the Cayuga lake, I would watch people ride air-baloons, go 
wind-surfing and row a canoe. It was very fun to watch. 

I really miss my life in the USA. I hope that I will get a chance to visit America again. 
 

Milica Vidović IV5 
 

Story about me 

Hello, I`m Vuk and in Serbian language Vuk means Wolf. 
I`m ten and my favourite colours are green, yellow and black. My favorite animal is a raven. 
I play football and I have got a football jersey from France.  
Sometimes I go to the zoo. I saw the dangerous sharks, slow turtles and clever parrots. I have got a dog 

and her name is Marushka.  She is Great Dane with beautiful eyes and grey fur. 
 

Vuk Radović IV1 
 

My daily routines 

This is my daily routine. It 's often full, but I like it. 
Every school day, I wake up at seven o' clock or at nine o' clock. I wash myself, get dressed, eat breakfast 

and brush my teeth in twenty minutes. Then I walk to school. My first class starts at eight o' clock or at quarter 
to eleven. I'm in school for two hours. 

Every Tuesday and Saturday I have piano lessons. They start at ten minutes past one and last for thirty 
minutes. On Wednesday I go to music school for music theory classes. When I finish my homework, I like to go 
to the park and play with my friends. I used to go swimming and dancing. Because of covid, I don't go there 
anymore. On holidays, I often go swimming or ice skating. I go to bed at half past ten. 

My daily routines are always full, but sometimes I have time for a little break. 
 

Anja Vujičić IV5 
 

My daily routine 

Hi, I am Tamara. I am ten. I have got a sister. Her name is Marija. My parents are Ivana and Aleksandar. I 
go to “Sveti Sava” elementary school. I wake up at 6 o’clock. I have breakfast at 8 o’clock. I go to school at 10 
o’clock. My friends Vera and Lana join me. After school I go to the park with Kendra and Emilija. I go home at 3 
o’clock. There I have lunch and talk with my mum. The whole family have dinner at 8 p.m. Then we watch TV. I 
go to bed at 10 o’clock. 

 

Tamara Stevanović IV4 
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Читам, па шта 
Ученици другог, трећег и шестог разреда су од марта до јуна 2021. учествовали у 

пројекту Библиотеке града Београда „Читам, па шта?“, писали су приказе књига које су 

читали и илустровали их. Уна Марковић, ученица III4, освојила је трећу награду. 

 

„Судбина једног Чарлија“, Александар Поповић 

Са Чарлијем, главним јунаком књиге „Судбина једног Чарлија“, упознала сам се још у 

вртићу када сам гледала мјузикл о животу необичног мачка. Онда ми је мама читала роман, 

јер нисам знала сва слова, а касније сам га сама прочитала неколико пута јер ме је задивио 

Чарли – необичан мачак, храбар, сналажљив и племенит.  

Почетак књиге је помало тужан, мали мачак је морао да се растане од мајке како не би 

доживео њену судбину и остао обичан месарски мачак. Она је желела да Чарли обиђе свет и 

постане бродски мачак и оставља га у луци. Тада почињу његове авантуре. Путовао је 

бродом до Напуља, стекао пријатеље, био у циркусу, доживео славу и успех, а затим и 

несрећу, искусио забаван и тежак живот... Крај је, ипак, срећан. Пронашао је старог 

пријатеља и своју мајку. Стекао је животно искуство и дивне успомене.  

Помислила сам да је баш необично што током једног такмичења читам два романа у 

којима су главни јунаци два мачка - Тоша и Чарли. Личе ли они, или не? – питала сам се. 

Тоша је несташан довитљив мачак, који лако упада у невоље, али из њих лако и излази 

захваљујући пријатељима. Чарли од неуког мачета, постаје искусан и мудар, опет, уз помоћ 

пријатеља. Живот мачка Тоше је прича о дечијим несташлуцима и невољама, а Чарлијев 

поручује да је искуство које стичемо одрастајући, највреднија ствар која нам се може десити 

у животу. Моје авантуре су сада као Тошине, али желим да, попут Чарлија, путујем, стекнем 

пријатеље, постанем позната и учествујем у необичним догађајима.  

Препоручујем ову књигу за читање свима који желе да одрасту. Научиће да је школа 

живота веома важна и да не треба остати заувек везан за родитеље, јер животно искуство, 

понекад тешко, ипак је нешто најлепше на свету. Кад прођу године, остају само успомене на 

све што смо проживели  
 

Уна Марковић III4 
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„Чика Фјодор, пас и мачак“, Едуард Успенски 

Ово је прича о Чика Фјодору, дечаку који напушта своју кућу са мачком који уме да 

говори. Они одлазе да живе на селу јер Фјодорова мама не воли животиње и не дозвољава 

му да задржи мачка. Ту почиње њихова авантура. 

Фјодор на пут креће одважно не знајући шта га чека. На срећу, он је самосталан, 

сналажљив и одговоран дечак а има и помоћ својих другова мачка Морнаревића и пса 

Шарика. Кућу у којој ће живети су лако нашли јер нажалост људи напуштају село. Живот на 

селу није тако једноставан, треба производити храну, одржавати кућу, сналазити се за огрев. 

Другари сложно решавају проблеме упадајући у смешне ситуације. Пошто мачак воли млеко, 

купио је краву Мурку. Набављају Тр-тр Митју, необичан трактор који уместо горива користи 

храну. Смешан лик је и поштар Пећкин који их посећује и који игра кључну улогу јер ће 

јавити Фјодоровим родитељима где се дечак налази. Посебно ми је драг лик пас Шарик који 

постаје јако тужан када схвати да не може да постане ловачки пас јер нема срца да убије 

зеца. Уместо тога, постаје сафари фотограф.  

Роман се срећно завршава, јер Фјодорови родитељи долазе у правом тренутку када се 

он разболео. Фјодор се враћа кући са птицом чавчицом али растанак са друговима није 

тужан јер су они заволели живот на селу. 

Књига је на мене оставила јак утисак. Поред тога што је писана на шаљив и занимљив 

начин, читаоца тера да стално чита даље. Свако дете би могло да у Фјодору препозна себе у 

разним ситуација и да замисли себе јер је бар једном пожелело да оде од куће. Прича нам 

говори и о врлинама код људи јер су сви јунаци смели, храбри, досетљиви и узајамно брину 

једни за друге. Мислим да би по сценарију овог романа могла да настане одлична позоришна 

представа.  

Милица Вукадиновић III2 
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„Роња, разбојничка кћи“, Астрид Линдгрен 
 
Сва деца имају жељу да истражују спољашњи свет и упознају нове ствари. То исто 

жели и девојчица Роња, главна јунакиња романа „Роња, разбојничка кћи“, који је написала 

Астрид Линдгрем. 

Роња је ћерка вође једне разбојничке банде која је живела у тврђави. Била је 

заштићена од спољног света и када је имала једанаест година, родитељи су одлучили да је 

пусте да упозна тај свет. Роња је лутала кроз шуму и учила да се не плаши њених чудних 

становника као што су харпије и сиви бауци. 

Док сам читао, замишљао сам како је све то узбудљиво и знао сам како је и Роњи све то 

било необично и ново. Случајно је срела дечака Бирка који се уселио са  породицом у део 

тврђаве. Његов отац је био вођа друге разбојничке банде и непријатељ Роњиног оца. 

Породице нису желеле да се они друже, па су отишли у пећину и тамо су провели једно 

време заједно. Њих двоје су показали да је та свађа лоша и успели су да помире своје очеве. 

Мој омиљени део и у исто време најтужнији је када најстарији разбојник Ћелави Пјер 

умире. Тек кад је почела да излази из тврђаве, Роња је схватила чиме се заправо бави њен 

отац и пријатељи са којима је одрасла. Мислила је да са тим треба да престану, јер је лоше 

одузимати од људи нешто што је њихово. Својом добротом заслужила да јој Ћелави Пјер 

каже велику тајну пре смрти и испричао јој је причу о сребрном брду у коме има много 

сребра. Роња и Бирк су чували тајну да разбојници не би тамо нагрнули. Одлучили су да 

живе у дивљини, другачији од својих родитеља.  

Из овог романа сам научио да се добротом, памећу и храброшћу све може постићи. Он 

је веома занимљив и препоручио бих га деци за читање јер воле приче о разбојницима, 

авантурама и невољама у којима се на крају све срећно завршава. 

 

Данило Јовановић III2 
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„Чика Фјодор, пас и мачак“, Едуард Успенски 
 

Главни лик ове књиге је Чика Фјодор. Он је дете, а родитељи га зову чика Фјодор зато 

што је озбиљан као чика. Мени се Фјодор свидео зато што је он сналажљив, мудар и воли 

животиње. Књига је написана и као басна, зато што животиње причају и као бајка, зато што 

има много невероватних догађаја. 

Чика Фјодор би желео да има кућног љубимца, али му мама не дозвољава. Тата га 

помало разуме, али мама је ту главна. Зато дечак бежи од куће са мачком коју му мама није 

дала да задржи у кући. Одлази у село Јогуртовац, проналази празну кућу и почиње да живи 

са мачком и псом, а после и са птицом, кравом и телетом. Новац за живот имају јер су 

пронашли закопано благо. 

У књизи све животиње имају имена, причају и понашају се као људи. Мачак 

Морнаревић је изнајмио краву Мурку зато што му треба млеко. Пас Шарик је купио пушку јер 

жели да постане ловац. Чика Фјодор је од сељака добио чавчицу Грабљивицу и купио 

трактор Тр-Тр Митју. 

Књига је много занимљива и брзо сам је прочитао. Сви догађаји су смешни и 

нестрпљиво сам је читао да видим шта ће се следеће десити. Највише сам се смејао када су 

научили чавчицу да када неко куца на врата, пита „Ко је то?“.Тако је она стално када чује 

неко куцање, понављала то питање. Смешно је и писмо које је чика Фјодор написао 

родитељима да се не би бринули. Један део писма је написао сам, други део Морнаревић, а 

трећи део Шарик. Родитељи су били много збуњени и мени је то билo баш смешно. 

Тема књиге је жеља дечака да има кућног љубимца и да се игра са њим, а не 

играчкама. Ја имам исти проблем као чика Фјодор, зато што бих желео да имам пса вучјака, 

али ми мама не дозвољава. 

Крај је срећан. Родитељи проналазе дечака у селу Јогуртовац уз помоћ поштара 

Пећкина. Он се са њима враћа кући. Мачак и пас остају у селу и дечак може да их посећује. 

Мама је на крају схватила да је чика Фјодору важније играње, много авантура и кућни 

љубимац од било које играчке. 
 

Светозар Милић III2 
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Оштро Перце 

Међушколски пројекат Оштро Перце реализован од фебруара до априла 2021. године. 

Ученици су се огледали у стваралаштву у две категорије. Писали су приказе књига 

предвиђених програмом такмичења и илустровали их и писали су бајке. Пројекат је 

презентован на страни Супер учење, Оштро Перце 2021.  

 

Приказ - „Књига за Марка“, Светлана Велимар Јанковић 

„Јунаци космоса што лете на друге планете 

прво су седели на ношама, а после су сели у ракете.” 
 

Дете - Љубивоје Ршумовић 
 

Да ли се детињства Стефана Немање, Растка Немањића, Стефана Уроша Дечанског, 

Душана Силног, Цара Лазара, Стефана Лазаревића и Краљевића Марка разликују од наших? 

Шта је то или ко их је то, још са десет, дванаест година, учинио одраслима, великим вођама, 

јунацима? Одговоре наслућујемо у збирци бајковитих прича „Књига за Марка“ Светлане 

Велмар Јанковић. 

Описујући по једну авантуру из детињства сваког од великих српских краљева и 

жупана, књижевница прати како ови мали – велики јунаци постају достојни наследници 

својих очева. Она нам представља њихова осећања, игре, однос са родитељима, браћом, 

пријатељима, њихов изглед, мане и врлине док су још били деца. „Књига за Марка“ је, 

уствари, упутство како однети победу над самим собом, како победити страхове, схватити да 

је дата реч вреднија од живота, разумети друге, разумети свет око себе. Својим тајанственим 

речима књига осликава корачање према свету одраслих, истовремено лечећи бољке и нашег 

детињства. 

Као и у свим бајкама, тако и у ових седам, наши јунаци живе окружени чаролијама 

добрих и захвалних животиња, патуљака, добрих вила. Кроз називе прича „Биљка 

чудотворка“, „Златно јагње“, „Плаветна рибица“, „Дечак и соко“, „Змијска кошуљица“, 

„Стефаново дрво“ и „Сирото ждребе“ откривамо ко је помогао српским јунацима да седну у 

своје ракете.  

Биљка чудотворка помаже Немањи да спаси медведицу из клопке, златно јагње Растку 

да припитоми вука, плаветна рибица Урошу Дечанском показује пут кроз пећину, Душан 

Силни уз помоћ сокола Муње спашава се из руку оптмичара, краљица змија будућем кнезу 

Лазару доноси срећу остављајући му своју змијску кошуљицу, Стефаново дрво и патуљак 

помажу Стефану Лазаревићу да се ослободи обруча који стеже његово срце, а сирото ждребе 

Краљевићу Марку да зароби Турке отмичаре. 

Сви српски краљевићи су сами у својим дечачким склоништима научили језик природе. 

То је била њихова највећа тајна моћ. Само они су били у стању да путем светлости сунца, 

месеца и звезда у разговору са старим дрветом зачас сазнају поруке из свемира и дубине 

земље. Могли су да виде и чују оно што други нису били у стању. Разговарали су са птицама, 

рибама, дрвећем, мравима. Захвална природа их је волела и чувала од зла. 

Само такви који су научили да ослушкују себе били су у стању да разумеју језик 

свемира и да створе српску државу и династију, Хиландар на Светој Гори. Могли су да донесу 

спокојство и доброту где год би пошли, могли су чудом прогледати, постати најмоћнији 

владари, највећи ратници. Могли су после свих телесних и душевних патњи да учине Београд 

рајском баштом, српском престоницом. 

Данас док ово читам, размишљам о свом детињству, како проводимо време намењено 

игри, какве су игре које играмо. Тражим одговоре. Да ли је данас могуће сатима посматрати 

и ослушкивати природу? Да ли сам у стању да научим језик природе, животиња? Да ли ћу 

пронаћи тај тајни састојак који ће од мене направити неустрашивог часног витеза? Помало 

сам тужан јер схватам колико су реке и шуме далеко. 

Краљевић Марко и Немањићи су одлетели на друге планете и сада нам са њих 

осветљавају пут до наших ракета.  

Књигу обавезно треба да прочитају будући краљевићи и њихове принцезе и промисле о 

речима списатељице: „Живела су та деца давно и друкчије, а ипак се, видећете, нису много 

разликовала од вас данас. Како је то могуће? Не знам. Али прочитајте и сами закључите у 

чему је тајна, ако је има.“ 
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Бајке 

У априлу 2021. библиотекарка је одржала часове са ученицима трећег и четвртог 

разреда посвећене бајкама, њеним елементима и порукама. Ђаци су говорили о омиљеној 

бајци и о томе шта су научили из ње. Затим су добили упутства за писање бајке и током 

априла су стварали своје бајковите приче. 

Ученици старијих разреда су користили упутства библиотекара за писање приказа 

књига и бајки у оквиру часова предмета Српски језик и књижевност и слободних наставних 

активности Креативно писање, а затим су писали приказе омиљених књига и били су у улози 

стваралаца бајки.  

 

Краљевић и Даги 

У малом краљевству, негде на крају света, живео је краљевић са својим верним псом 

Дагијем. Даги је био далматинац са прелепом белом длаком и сјајним црним пегама и репом. 

Краљевић је био проналазач. Ништа га у краљевству није занимало осим радионице и 

вољеног Дагија. Својим алатом који је брижно скупљао а неки комад и сам осмислио и 

направио, могао је да створи све што би замислио. 

Даги је за разлику од краљевића, луњао по читавом краљевству. Познавао је сваки 

његов део. Није било живог створа, ни травке ни цвета који га није познавао и волео. После 

сваке авантуре дотрчао би задихан до краљевића. Махао би репом, миловао својом главом 

краљевићеве вредне руке и гледао би га својим тамно браон очима као да жели да му 

исприча све што је тога дана доживео. 

Једнога дана док је грлио свог задиханог пса, краљевић помисли: „Зашто не бих 

направио огрлицу која псећи лавеж претвара у људски говор“. Идеја га је толико опчинила 

да се одмах бацио на посао. Радио је недељама али је коначно завршио. Ставио је малу 

направу око Дагијевог врата и укључио машину коју је направио. Непознат глас почео је да 

прича о краљевству, људима које је сретао, птицама са којима је разговарао. Краљевић се 

загледао у очи свог јединог пријатеља које су га гледале са истим познатим сјајем и тада му 

непознат глас рече да жели да постане човек. Краљевић упита: „Зашто желиш да будеш 

човек?“ „Да бих ти показао све што сам видео“, одговорио је Даги и објаснио да је срео 

чаробњака који је разумео његове мисли и који му је рекао да ће постати човек ако испуни 

три задатка.  

Први задатак је био да донесе чаробњаку нешто што никада пре није видео. Краљевић 

се на то насмеја и рече: „Погледај око себе. Па ово сам све ја створио. Изабери шта год 

пожелиш и носи. Сигуран сам да ће бити нешто што никад није видео.“ Даги радосно замаха 

репом, узе један предмет који се брзо вртео и светлуцао када се кроз мали отвор провуче 

нешто што је краљевић назвао „лансер“ и брзо повуче назад. Што се брже „лансер“ повуче 

назад, то се вртешка дуже вртела. 

Други задатак био је да му донесе храну коју никада пре није пробао. Краљевић се 

насмеја, приђе једном великом необичном сандуку из кога се осетила страшна хладноћа када 

га је отворио и рече: „Ово је вода помешана са наром који расте у нашој башти и медом који 

праве пчеле. Направио сам је у облику мача мога оца. Мораћеш бити брз да чаробњак проба 

пре него што се опет претвори у воду.“ Даги отрча. 

Трећи задатак је био да му донесе нешто што ће га за тили час пребацити са једног 

места на друго. Краљевић се замисли. Размишљао је и размишљао. Затворио се у радионицу 

и није излазио три дана. Даги је чуо куцкање, стругање, шкрипање и на крају је краљевић 

изнео комад дрвета, лепо обликованог, шареног, који је испод имао четири ваљка. Ово нека 

се зове „скејт“ рече краљевић, стаде ногама на дрво и одјури таквом брзином да га је Даги 

једва стигао.  

Из шуме је у правцу двора корачао непознат младић. Нико га до тада никада није 

видео. Ишао је сигурним кораком. Поред њега, машући весело репом, ходала је далматинка, 

са предивном белом длаком, белим репом, дугим црним трепавицама и понеком сјајном 

црном пегом. Ходали су тако једно поред другог као да су одувек заједно. Младићу је рекла 

да се зове Сара. У тренутку је био збуњен како то да је разуме, али се врло брзо свега сетио. 

Заједно су ушли у радионицу. Краљевић их погледа када младић рече: „Најдражи мој 

пријатељу, помози ми да поново постанем оно што сам био“. Краљевићу је све било одмах 

јасно. Само се насмејао и почео са радом. 
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Тајна сахарске пустиње  

Некада давно у сахарској пустињи 

постојала су два краљевства. Хафатски 

краљ Фарат победио је у борби за 

превласт. Дарвански краљ био је принуђен 

да са својом породицом избегне на 

Средоземно море. Најмлађи принц Азиз је 

након десет година одлучио да крене пут 

планинског венца Атлас јер је хтео да 

створи ново краљевство иза планина. Са 

собом је повео слуге, камиле и доброг 

пријатеља Берета. Једног дана наишли су 

на велику оазу. Приближили су се и видели 

пустињску лисицу.   

- Дај ми лук и стрелу! - рече Азиз. 

- Требало би нам хране, нестало је 

залиха. Ако је погодите, биће довољно да 

нахранимо све! - усхићено одговори Берет. 

Азиз је одапео стрелу, али лисица у последњи час побеже.  

- Баш немам среће! – рече Азиз љутито. 

- Не брините Ваше величанство, други пут ћете је погодити - одговори му Берет. 

Данима су ходали прелазећи врхове пешчаних дина. Једног дана наиђоше на лисицу 

како пије воду у оази, па се стадоше договарати шта да ураде. 

- Полако јој приђи и покушај да је ухватиш - рече Азиз.  

У том тренутку лисица се створи испред Азиза. 

- Молим вас, немојте ме појести - уплашено рече лисица. 

Азиз и Берет се зачудише, па је упиташе: 

- Како знаш да причаш? 

Сва уплашена лисица им одговори: 

- Ја сам хафатска принцеза Фирузе, ћерка краља Фарата. Мене је зла вештица 

претворила у лисицу и протерала ме у пустињу да се не вратим жива свом оцу. Хтела је да се 

освети краљу што је протерао из хафатског краљевства. Сазнао је да се бави црном магијом 

и да је украла драги камен хафатске краљице намењен мени. Онда је вештица зачарала и 

змаја који живи у пећини на планини и однела му драги камен да га чува и никоме не да. 

Молим те, помози ми да се вратим у краљевство и мој отац ће ти дати награду. 

- Како ће твој отац поверовати да си ти његова ћерка? – упита Азиз. 

- На врховима планине Атласа налази се пећина у којој је драги камен. Ако успеш да га 

узмеш и ставиш га мени око врата, чаролија ће се прекинути и претворићу се у принцезу - 

лисица одговори. 

Азиз је морао да савлада многе препреке пуне опасности. Пео се преко стрмих падина 

Атласа, све до врха где га је чекао змај који је чувао драги камен. Успут срете неко чудно 

биће. То беше номад - дух заштитник који је чекао много година да се баш принц попне на 

Атлас и победи змаја. Кад је био млад, отишао је на планине у потрази за новом кућом, а 

зачарани змај га је убио јер није никоме дозвољавао да пређе врх. Номад је сада знао све 

змајеве тајне и рече младићу: 

- Пронашао сам пре много година овај чаробни штап који је теби намењен. Мораш га 

чврсто држати и окренути врх штапа змају право у очи. 

Азиз уради како му је номад рекао, упери врх штапа змају у очи и змај паде у дубок 

сан. Азиз узе драги камен са земље и пожури да га однесе принцези. 

- Овај камен ставићу ти око врата када дођемо пред твог оца - рече Азиз лији. 

Пред сам улазак у замак један од стражара препозна Азиза и потеже стрелу ка њему. 

Фирузе то виде па рече Азизу: 

- Стави ми драги камен око врата, брзо. 

Он тако уради. Краљ који је све гледао са своје терасе, видео је да од лисице постаје 

принцеза, његова зачарана ћерка Фирузе. Да би се захвалио принцу Азизу, краљ му је 

дозволио да уједини оба краљевства и да управља њима. Азиз и Фирузе живели су срећно до 

краја живота са много своје деце. 
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Инстаграм Пепељуга 

Живела једном једна девојка по имену Сара. Имала је осамнаест година, била је веома 

лепа, зелених очију и риђе косе, весела и дружељубива. Остала је рано без мајке и живела 

је са оцем, маћехом Кларом и њеним кћерима близнакињама Луном и Леном. Клара и њене 

ћерке су биле љубоморне на Анину лепоту и на то што је увек била добро расположена.  

Нису имали довољно пара да све девојке буду лепо обучене, али је маћеха више 

бринула о својим ћеркама и њима куповала нове ствари. Сарин отац је био благе нарави, 

избегавао је свађе са женом и говорио Сари да може да носи и половну одећу и да то није 

ништа страшно.  

Сара је била вредна и није јој било тешко да ради кућне послове, које јој је маћеха 

стално проналазила. Научила је да шије и умела је да себи направи модерне дивне хаљине, 

а свима је гово-рила како их је купила у радњама половне одеће, због тога су је у кући често 

звали Пепељуга. Ишла је у четврти разред средње школе, била је одличан ђак и разми-

шљала о факултету. Волела је да се шета и фотографише различите пределе и да о њима 

напише неколико реченица. Фотографије и видео прилоге о разним деловима града, више и 

мање познатима, постављала је на Инстаграм. 

Луна и Лена су биле годину дана старије од Саре и једино их је занимало шта ће обући 

и какву ће фризуру направити. Обе су завршиле фризерску школу и радиле су у мајчином 

салону лепоте у коме се она бавила козметичким третманима. Сликале су се по цео дан и 

објављивале слике на Инстаграму да би показале како су се дотерале. Њихова мајка се 

бринула само да оне лепо изгледају и да пронађу богате момке. Близнакиње су биле 

заљубљене у истог дечка, Алексу, власника чувеног телевизијског канала „Звезда“. 

Најзначајнији дан у години је за њих био пролећни бал који је Алекса организовао последње 

две године. Биле су на оба, али их он није приметио, мислиле су да је трећи, који се ближио, 

прилика да привуку његову пажњу. Ове године се одржавало и такмичење. Млади људи су 

позвани да постављају фотографије на тему „Лепота и природа“ на Инстаграму. Ко буде имао 

највише позитивних коментара и лајкова за колаж, групу фотографија, добиће новчану 

награду, управо на балу. 

- Ове године ћу и ја ићи на бал. Прошле године сам пратила уживо на Инстаграму. 

- Зашто би ти ишла? Па тамо ничег што би тебе интересовало. Али, Луна и Лена ће бити 

звезде ове године – рекла је Клара. 

- Ићу ћу, сигурно, направићу најбоље фотографије. Могла бих да упишем факултет и да 

не бринем да ли ће ме неко издржавати – размишљала је Сара. 

- Ја ћу сликати тебе, ти ћеш мене и имаћемо најбоље фотографије – говорила је Лена 

Луни. 

- Добро, мада ћу ја направити много селфија да будем сигурна да ћу бити најлепша – 

додала је Луна. 

Десетак дана трајала је сниматељска грозница, сви су правили фотографије, девојке су 

се улепшавале, дотеривале и шминкале, младићи су тренирали још више да покажу моћне 

бицепсе. Тек по неко је снимио и природу око себе. Сара је обишла своја омиљена места у 

граду и ван њега, устајала рано да дочека свитање и остајала касно поподне да ухвати 

сумрак. У тим тренуцима је направила и неколико селфија сећајући се Луниних речи како је 

најбоље да направиш сам своје фотографије. Једног јутра је пред вратима чекао отац. 

- Већ неколико дана идеш негде овако рано. Хтео сам да проверим да ли је све у реду. 

- Јесте, снимам свитања. Данас идем у Бајфордову шуму. 

- Могу ли ја са тобом? – питао је отац. 

- Можеш.  

Сара је испричала оцу све о такмичењу. 

- Можда бих и ја могао да направим неку слику? - шалио се. 

- Наравно, пробај, што да не. 

Док је Сара снимала поред потока, њен отац је направио неколико фотографија на 

којима се видело колико је посвећена снимању. Присетио се дана када је био млад и бавио 

се фотографијом. Напустио је свој хоби и почео да ради у фабрици да би издржавао 

породицу. Током година је заборавио колико је волео да снима пределе. Сетио се и како је 

Сару, када је била мала, научио да користи фото-апарат.  

- Надам се да ће joj све то знање помоћи да направи победничке фотографије – мислио 

је. 

- Послао сам неколико снимака, ако ти се свиде, постави и њих – рекао јој Сари.  
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Сара је направила колаж са неколико својих и две очеве фотографије. Добила је много 

лајкова и једва је чекала да се такмичење заврши. Онда је стигло обавештење о избору 

победника. То је била она, имала је највише пратилаца, највише позитивних коментара и 

лајкова. Била је пресрећна. 

Луна и Лена су се чудиле како је Сара могла да победи: 

- Како је то могуће? На њеним фотографијама се види дрвеће или једна обична девојка 

која гледа у дрвеће – питала се Лена. 

- Види како смо ми лепе, дивне фризуре, шминка још боља. Ово је неправда - додала је 

Луна.  

Но, припремале су се за бал, решене да буду најлепше и да се приближе Алекси. Сара 

је сашила дивну љубичасту хаљину и пустила је косу коју је иначе подизала шналама - 

изгледала је као права принцеза.  

На балу су сви били одушевљени њеном природном лепотом и добротом којом је 

зрачила.  

- Сада сам потпуно уверен да је награда дошла у праве руке – рекао је Алекса док јој је 

додељивао награду.  

Њих двоје су провели цело вече заједно, плесали су, причали, уживали. Лану и Луну, 

као и многе друге девојке, Алекса није ни приметио поред Саре. Тако је започело њихово 

дружење.  
 

Ана Јовановић V5 и Лана Нешков V5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


