Оштро Перце 2022. – Прикази и илустрације
Народна басна „Лисица и гавран“ и народна прича „Голуб и пчела“
Ученици I1 су читали басну „Лисица и гавран“ и причу „Голуб и пчела“, писали
приказе и цртали илустрације.
Лисица и гавран
У басни су приказане неке лоше особине главних јунака, лисице и гаврана. Највише
се двоумим да ли је лик лисице добар или лош. Њена намера показује да је лоша, али је
она и паметна и мудра. Гавран у жељи да докаже да је у свему најбољи, испада глуп и
лаковеран.
Ова басна нас учи да морамо бити свесни својих могућности.
Голуб и пчела
У причи су приказане добре намере главних јунака, голуба и пчеле. Голуб је помогао
пчели да се не удави, а пчела је помогла голубу да је ловац не убије.
Прича нас учи исто што и родитељи и у читељица – да треба увек помоћи другарима
у невољи и да се добро добрим враћа.
Милан Ђуровић

Милан Ђуровић

Лисица и гавран
Главни ликови у басни су лисица и гавран. Гавран се показао глупим јер је
поверовао лисици. Лисица је лукава и сналажљива.Била је и мудра када је гаврана
хвалила и тако дошл адо плена. Ова прича нас учи да не верујемо другима превише.
Голуб и пчела
Ликови ове приче су голуб и пчела. Голуб је помогао пчели да се не удави када је
пала у поток. Пчел асе захвалила голубу тако што је
Прича нас учи томе да у невољи треба да помажемо другима.
Зорана Живадиновић

Лисица и гавран
У овој басни лисица
се
послужила
лукавством како би надмудрила лаковерног гаврана. Док се гавран
шепурио својим перјем и
правио се важан, лисица
је смислила како да га
превари и украде му
комад сира из кљуна.
Почела је да га хвали и
рекла да му недостаје
само да уме да пева да
би
вио
најлепши
и
савршен. Да би уверио
лисицу да уме да пева,
отворио је кљун и тако
испустио сир који је
лисица желела.
Басна ме је научила да не вреди што сам лепа ако нисам паметна.

Нина Лукић

Голуб и пчела
Ликови у причи су голуб, пчела и ловац. Голуб је помогао пчели тако што је спасио
од дављења у потоку. Пчела је помогла голубу тако што је слетела ловцу на руку када је
нишанио голуба. Пчели и голубу је заједничко то што су спасили једно друго.
Ова прича ме учи да увек треба да помогнемо другоме као можемо.
Нина Лукић

Нина Лукић

Видак Ђилас

Гавран је био лаковеран. Лисица је била
паметна.
Сазнао сам да не треба бити лаковеран.
У парку сам пао на главу јер сам веровао
девојчици да се лако вози скејт.

Голуб је био добар. Пчела је
била исто добра.
Елена је мени помогла да
клизам. Научио сам да се добро
добрим враћа.

Видак Ђилас

Видак Ђилас

Видак Ђилас

Лисица и гавран
Гавран је негде нашао
парче сира. Лукава лисица
је смислила план и отела
му сир. Као животиње у
овој басни постоје и људи
са врлинама и манама.
Неки људи су добри и
наивни, а неки лукави и
непоштени.
Басна
је
лепа
и
поучна. Не желим да као
лија отимам туђе и сигурно
ћу добро водити рачуна кад
неко буде покушао да ме
превари.
Сетио сам се како кад
Марија Магараш
у друштву донесем нову
играчку, сви пожеле да је
имају. Почну да ме хвале и праве се да су ми другари не би ли ми узели играчку. Ако си
наиван као ја, лако останеш и без играчке и без друштва.
Голуб и пчела
Једног дана је пчела могла да настрада, али је голуб спасио. Она то није заборавила
па је другог дана спасила њега.
Голуб и пчела су позитивни јунаци јер су добри и несебични. Ловац је негативан
јунак јер је хтео да пуца у голуба.
Научио сам да се добро добрим враћа и зато увек треба бити добар према
друговима. Сви понекад упаднемо у невољу. Ако помогнеш другу у невољи, друг ће
помоћи теби када буде требало.
Петар Ћировић

Ана Поповић

Лисица и гавран
Ликови у овој басни су гавран и лисица. Лкаоверни гавран је насео на лепе речи
лукаве лисице. Он је запевао и остао гладан.
Да сам на месту лисице, замолио бих гаврана да ми да мало сира јер сам гладан. Да
сам гавран, сигурно бих поделио сир, као што делим ужину са својим другарима.
Јунаци приче су показали лоше особине, а мене су научили да будем добар и
поштен, а не себичан и лукав.
Голуб и пчела
Прича се одвија у шуми, главни јунаци су голуб и пчела. Они су добри и имају
позитивне особине. Помогли су једно другом у невољи. Пчела је паметна, голуб је леп,
високо лети и хоће да помогне.
Из ове приче сам научио да увек треба помоћи. Ја ћу бити и голуб и пчела када
некоме треба помоћ.
Александар Петровић

Петра Стричевић

Лисица и гавран
У басни лисица је надмудрила гаврана. Ласкала му је јер је желела да га превари и
узме му сир.
Ова поучна проча нас учи да будемо са опрезни са људима који нам претерано
ласкају јер је могуће да хоће да нас преваре.
Голуб и пчела
Прича говори о томе како је када се пчела давила, голуб јој је бацио лист са дрвета.
Касније је пчела слетела ловцу наруку желећи да спсе голуба од пушке.
Ко добро чини, добро му се враћа - порука је ове приче.
Милутин Ивановић

Лисица и гавран
У овој басни описан
је један разговор између
лисице и гаврана. Лисица
је искористила своју памет
и лукавост и пре-варила
наивног гаврана.
Своју препреденост
је искористила да добије
сир који је желела.
Из басне сам научио
да треба добро размислити о томе шта ти други
људи причају, поготову
ако те хвале без разлога.
Може се десити да то раде
како би те пре-варили и
урадили нешто у своју
корист.

Видак Ђилас

Голуб и пчела
Јунаци приче су пчела, голуб и ловац. У причи је описано како голуб и пчела помажу
једно другом. Из њиховог понашања сам научио да се добра дела увек лепим враћају.
И ја ћу се трудити да помажем својим друговима и другарицама и верујем да ће и
они мени помоћи када буде требало.
Сергеј Протић

Петра Стричевић

Лисица и гавран
Лисица је хтела да дође до сира који је гавран држао у кљуну. Лукаво му је ласкала,
а онда рекла да не уме да пева. Наивни гавран је отворио кљун да покаже да уме и испао
му је сир. Лисица је задовољно помислила да су му џабе лепота и сјај кад нема памети.
Басна нас учи да не будемо лаковерни и да добро размисломо зашто нам неко нешто
каже.
Голуб и пчела
Голуб је спасио пчелу тако што јој је бацио лист када се давила. Пчела то није
заборавила. Када је ловац хтео да убије голуба, слетела је на његову руку, уплашила га и
спасила голубу живот.
Прича нас учи да будемо добри према другима, па ће и они бити добри према нама,
и да не заборавимо када је неко племенит.
Новак Јагодић

Ана Мујовић

Лисица и гавран
Ликови у овој басни су лисица и гавран, а радња се дешава у шуми.
Интересантно је како се лисица послужила лукавством да би зграбила плен и како је
гавран испао наиван када је запевао и испустио сир.
Нико није савршен, па ни гавран. Кад неко једном покаже неискреност и дволичност
као лисица, следећи пут му се неће веровати.
Голуб и пчела
Ликови у овој причи су голуб, пчела и ловац, радња се дешава у шуми. Племенити
голуб је помогао пчели да се не удави у потоку. Добра пчела је сапсила голуба када је
ловац нанишанио да га убије.
Једном сам ја помогла врапцу који је испао из гнезда да га маца не поједе.
Научила сам да другоме треба помоћи у невољи и да се добро добрим враћа.
Анђела Лукић

Лисица и гавран
Гавран је гордо стајао
на грани и држао комад
сира у кљуну. Лукава
лисица је то опазила и
пожелела сир за себе.
Почела је да ласка гаврану
и
обасипа
га
комплиментима, а онда му
је рекла да је штета што не
зна
да
пева.
Сујетни
гавран то није могао да
поднесе, па је заграктао и
испустио сир. Да није био
тако пун себе и да је
размишљао
о
својим
поступцима, не би остао
без укусног сира.
Ово је поучна басна.
Лисица представља лукаве
Алексија Николић
људе, а гавран лаковерне.
Поука је да не треба да
верујемо свима. Пре него што некога послушамо, морамо добро да размислимо.
Голуб и пчела
Ово је предивна прича о доброти, пријатељству и захвалности. Пчела је отишла на
поток да пије воду, омакла се и пала. Голуб је то видео, откинуо лист и бацио пчели у
воду да се спаси. Наредног дана је ловац држао голуба на нишану, пчела је слетела на
његову њуку и омела га. Тако је доброта и племенитост голубу спасила живот.
Из приче сам научила да се добро добрим враћа.
Алексија Николић и Лана Соколовски

Лана Соколовски

