
Оштро Перце 2022. - Прикази и илустрације 
 

Ученици I2 и I4 су читали басну „Лисица и гавран“ и причу „Голуб и пчела“, писали 

приказе и цртали илустрације. 

 
 

Лисица и гавран 
„Лисица и гавран“ је 

народна басна. У басни су 

главни ликови животиње 
које имају људсе особине. 

Пошто је и народна прича 
то значи да се не зна ко је 
аутор. Главни ликови су 

лисица и гваран. Гавран је 
једног дана нашао комад 

сира. Лисица му је гово-
рила да да је леп и да би 
био савршен да уме да 

пева. Да би уверио лисицу 
да уме, запевао је и испу-

стио сир који је лисица 
узела.  

Прича нам поручује да не треба да смо наивни и да не треба да верујемо лукавим 

људима.  
 

 
Голуб и пчела 

„Голуб и пчела“ 
није обична прича, није 
чак ни прича, него је 

басна. То значи да су 
главни ликови животиње 

које имају људсе 
особине.  

Ово је народна 

прича што значи да се 
не зна ко је аутор.  

Јунаци басне су 
пчела, голуб и ловац. 
Пчела је једног дана 

била жедна и слетела је 
на камен да се напије 

воде и онда је пала. Голуб је то видео и бацио јој је лист са гране, она се попела на 
њега и кад су јој се осушила крила, одлетела је. Следећег дана ловац је хтео да убије 
голуба. Пчела је слетела ловцу на руку, он је махнуо руком и голуб је одлетео. 

Особине пчеле и голуба су да су паметни и добри другови. Прича нам поручује да 
треба да будемо добри према другима. Радећи добра дела можемо очекивати да нам се 

то добро врати. Увек ћу се трудити да чиним добро и будем добар друг. 
 

Лука Пауновић I4 



Лисица и гавран 

Главни ликови ове народне 
басне су лисица и гавран. У њој је 

занимљиво како је лисица успела да 
надмудри и превари гаврана.  

Њен циљ је био да дође до 

сира који се налазио у гаврановом 
кљуну. Хвалила је гаврана да би га 

натерала да отвори кљун и испусти 
сир. Успела је тако што га је 
наговорила да пева. 

Поука ове басне је да не 
будемо лакомислени. 

 
 
Голуб и пчела 

Главни јунаци приче су голуб и 
пчела. Веома је лепо описано како 

су они помогли једно другом у 
невољи. 

Из ове приче можемо 
закључити да се добро добрим 
враћа и да увек треба да помажемо 

другима. 
 

Катарина Арсеновић I4 
 

 
 

 
 

 
 

 

Лисица и гавран 
Из басне „Лисица и гавран“ сам научила да треба бити мудар и паметан да те 

неко не би преварио. 
 
Голуб и пчела 

Из басне „Голуб и пчела“ сам научила да увек треба бити добар према другоме и 
да ће ти он то вратити. Научила сам да треба помоћи људима у невољи. 

 
Симона Пердић I4 



 

 

Марија Бачковић I4 

 

Михаило Зарић I2 

 



Голуб и пчела 

Тема: Узајамна помоћ голуба и пчеле 
Ликови: Лисица је лукава, прорачуната, мудра и неискрена. Гавран је наиван и 

несигуран. 
Порука: Добро се добрин враћа – голуб и пчела су добронамерни и храбри. 
 

Лисица и гавран 
Тема: Лисица је надмудрила гаврана и узел аму храну 

Порука: Треба бити опрезан према оним људима који ти ласкају. 
 

Марина Мишкулин I2 

 

Марина Мишкулин I2 

Петра Блажевски I4 



 Дуња Ђокић I4 Јован Ђокић I4 

Миа Алексић I4 


