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„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић 
 

Много сам се смејао 

 

Мама ми је рекла да је ова књига добила награду за најбољу књигу 2015. године, а ја бих јој 

дао награду сваке године. Ова књига има десетак кратких прича, али никако ти не дозвољава да 

престанеш да читаш.  

Једна од прича је посвећена не било каквој причи, већ размаженој причи. Добро сте чули. 

Постоји размажена прича којој увек нешто недостаје, а овој су сметале тачке и зарези. Личили су 

јој на буве. Много сам се смејао. Док сам читао алергичну причу, пробудио сам целу зграду, па су 

ми забранили да читам пре спавања. Искрен да будем, нисам баш разумео причу која бежи. 

Изгледа да ми је побегла. Чудна ми је била и прича која не уме да заврши саму себе, али добро за 

крај ове приче ћемо морати да чекамо и даље. До сад нисам знао да празна прича постоји. Писац 

Дејан Алексић нам је показао како тужна празна прича може постати страшна, смешна, 

авантуристичка или љубавна. Ова „празна“ прича је одабрала да прича о дечаку и меди. То није 

све, ова прича је смишљала многе приче уз сок од малине. А онда и прича која се чита када 

вириш кроз рупу, то још нисам доживео. И то кроз рупу од крофне коју сам наручио мами, не 

толико због приче, већ да бих је после појео.  
 

Реља Милићевић III2 
 

 

 

 

„Чика Фјодор пас и мачка“, Едуард Успенски 
 

Весела дружина 
 

Као што нам наслов каже Едуард Успенски у овом роману пише о чика Фјодору, малом 

дечаку, псу Шарику и мачку Морнаревићу. Чика Фјодор обожава животиње, али му мама не 

дозвољава да их има, па са Морнаревићем одлази у село да живи живот како он жели са много 

животиња. Тако је и било, Фјодор и Морнаревић су удомили пса Шарика и чавчицу Грабљивицу, 

купили су краву Мурку и од ње добили теле Гавру.  

То је била једна весела дружина, али помало чудна – мачак и пас су знали да причају и да 

раде све кућне послове. Окопавали су кромпир, пецали рибу, доносили дрва и воду, ушивали 

дугмад, везли, возили трактор и још много тога. Е да, трактор тр-тр Митја је веома смешан. Тај 

трактор не иде на гориво, већ на супу, виршле и кувани кромпир. А што воли кокошке да плаши 

по селу, укључи сирену и оне се разбеже на све стране. Колико је само било авантура у овом 

роману, потраге за закопаним благом, па смицалице са поштаром, Шарикове невоље у лову, чак и 

млеко направи авантуру када Мурка пасе хмељ. Кад је дошла зима чика Фјодор се разболео, 

срећом мама и тата су га баш тада пронашли. Нећете веровати, мама се спријатељила са 

Морнаревићем док су неговали чика Фјодора. Пожелела је да их поведе у град у своју кућу. Али 

њима је толико било лепо у селу да нису желели да иду у град. Зато су се договорили да сваки 

распуст проводе заједно на селу.  

Морам признати да и ја волим животиње, али ни ја не смем да имам љубимца у стану. Не, 

нећу сигурно отићи од куће, али могу да покушам да будем супер дете и супер ђак, па ко зна, 

можда се то промени. Ако ни то не успе, кад одем код баке и деке на село, потражићу мог 

Шарика и мог Морнаревића, сигурно су тамо и чекају ме. 
 

Реља Милићевић III2 



„Роња разбојничка кћи“, АстридЛиндгрен 
 

Роња и Бирк су паметнији од својих очева 

 

„Роња, разбојничка кћи“ је прва књига уз коју сам плакао. Много ми се допала и стално сам 

размишљао о њој, чак и кад је нисам читао. Питао сам се да ли ће Роња упознати све лепоте 

шуме. Да ли ће Бирк остати заувек у заточеништву у Матисовој тврђави? Да ли ће Матис икада 

опростити Роњи издају, када је прескочила Вучији кланац како би спасила Бирка? Да ли ће Роња 

и Бирк преживети у шуми? Да ли ће их појести сиви бауци и харпије? Или ће их прогутати 

Гладни водопад? Или ће се можда смрзнути када дође зиме? Шта ће јести и где ће наћи храну? Да 

ли ће се Роња и Матис икада помирити? Питао сам се и да ли ће Бирк пристати да са Роњом пође 

у Матисову тврђаву или ће је напустити заувек. Био сам толико срећан када се Роња вратила 

кући. А тек што сам био срећан када су се Матисови и Боркини разбојници ујединили, то значи 

да ће Бирк и Роња моћи да се друже заувек. 

А сад, када сам прочитао ову књигу и даље се питам да ли ће се Роња и Бирк заволети, 

некако сам имао утисак да су одувек били заљубљени. Или ће постати разбојници као њихове 

тате? Не. Сигурно неће бити као они, Роња и Бирк су много паметнији од њих. Надам се да ће ова 

књига имати наставак. Толико имам питања, а ни један одговор. 
 

Реља Милићевић III2 

Андреа Рашовић III2 



„Кога се тиче како живе приче“, 

 Дејан Алексић 

 

Приче одличне за машту 

 

Здраво, ја сам Андреа и читала сам 

књигу „Кога се тиче како живе приче“. Мени 

се та књига много свидела. 

У њој се ради о различитим, 

проблематичним причама, а неке од њих су: 

размажена прича, прича која зева... Ја сам 

стварно зевала када сам читала ову причу. Не 

знам да ли је то било од досаде или нешто 

друго. Све у свему, ова прича је била много 

шаљива. Мислим да се писац пуно намучио 

док је писао ову књигу. Била је ту и једна 

рупа која је појела причу о рупи, и један зид 

који је био неписмен. Њега су сви 

задиркивали због лоших речи које су биле 

написане на њему док није дошао познати 

сликар и на њему насликао ремек дело коме 

су се сви дивили. Зид је постао један од 

најпознатијих у Европи. 

Ове приче су одличне за машту и ја бих 

препоручила ово деци која воле да читају. 

Такође, ове приче би деца својом маштом 

могла да уобличе и допуне својим 

размишљањима и тако би приче биле још занимљивије за њих. 
 

Андреа Рашовић III2 

 

 

 

„Роња, разбојничка кћи“, Астрид Линдгрен 

 

Деца успевају да зближе и одрасле 

 

Током распуста, читала сам књигу која се зове „Роња, разбојничка кћи“ коју је написала 

Астрид Линдгрен. 

У овој књизи ради се о једној девојчици која са њеним другом Бирком истражује шуму. 

Истраживајући шуму они наилазе на разне препреке које их заустављају, а то су: гузуљци који 

имају јако пискав глас, харпије које много креште и воле грмљавину и сиви бауци који су били 

багра. И ради се о двојици разбојника Матису и Борки који су били непријатељи. Боркин син је 

Бирк, А Матисова кћер је Роња. Без обзира што су Матис и Борка били непријатељи, Роња и Бирк 

су се и даље дружили. Али једнога дана одлучили су да здруже своје банде због жандарма. Како 

би решили ко ће постати главни у тој банди, Матис и Борка су се одлучили на двобој. На крају 

приче Матис побеђује и постаје главни. 

Ова књига говори о једном лепом пријатељству које уједињује децу, а потом деца успевају 

да зближе и одрасле. 
 

Андреа Рашовић III2 



„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић 
 

Чудно и необично 
 

У овој књизи главни ликови су приче. Оне су представљене као да су људи. За мене је то у 

почетку док сам читала књигу било чудно и необично.  

Што сам више читала књигу навикaвала сам се на то како је написана. Схватила сам да све 

те приче имају своја осећања. Чак причају и са писцем, а и са мном. Неке су чак и досадне, па се 

стално нешто жале. Током читања ми је било мало тешко да пратим њихове реакције, тужакања и 

загонетке, али ми је то на крају постало забавно.  

У овој књизи много ми се свиђа што се свака прича срећно завршава. Врло је необична и 

занимљива. Препоручила бих је другарима и зато што се брзо чита. 
 

Сташа Ушћумлић III2 

 

 

„Чика Фјодор пас и мачка“, Едуард Успенски 
 

Добри другари поштују једни друге 
 

Док сам читала ову књигу, коју је написао Едуард Успенски, схватила сам да је врло богата 

маштом, забавом, љубављу, другарством и смехом.  

Главни ликови у овој књизи су: дечак који се зове Чика Фјодор, пас Шарик, мачак 

Морнаревић, који нам уз много споредних ликова: поштар Пећкин, мама, тата, крава Мурка, 

птица Чавчица, трактор тр-тр Митја, причају о својим свакодневим догодовштинама. Читајући 

књигу много сам се смејала, замишљала ситуације у којима су се сви они налазили. Приметила 

сам да у овој књизи животиње имају људске особине што ме подсећа на басне, мада много 

написаних маштовитих, интересантних и забавних догађаја ме подсећа и на бајку. Врло ми је 

занимљиво како су се сви ликови из књиге упознавали и временом постајали добри другари. Сви 

су били различити и живели су срећни заједно. 

Закључила сам из ове књиге да добри другари поштују једни друге, без обзира на њихове 

добре и лоше особине. Књига је много интересантна и духовита и ја бих је препоручила мојим 

вршњацима да је прочитају. 
 

Сташа Ушћумлић III2 

 

 

„Роња разбојничка кћи“, АстридЛиндгрен 
 

Срећно и тужно 
 

Ову књигу је написала Астрид Линдгрен. У њој се говори о девојчици Роњи која је 

разбојникова ћерка и која живи у прелепој шуми.  

Главни ликови у књизи су: Роња, њен тата Матис, њена мама Лувис, њен једини и најбољи 

друг Бирк, Ћелави Пер, а споредни ликови су: Борка, Ундис, Боркини разбојници и Матисови 

разбојници. Књига је на мене оставила јак утисак, јер је у њој писано о лепим и не баш тако 

лепим догађајима, авантурама и нестварним ликовима. Лепо сам се осећала када сам читала о 

Роњином рођењу и о склапању пријатељства Бирка и Роње. Њихово дивно дружење су ометале 

харпије, сиви бауци и гузуљци. Они су их јачином свог другарства увек побеђивали. На мене је 

јако тужан утисак оставило умирање Ћелавог Пера. Матис, Роњин тата, је много патио и био 

тужан због Ћелавог Пера. Када сам то читала плакало ми се. 

Читајући ову књигу осећала сам се и срећно и тужно, срећно због Роњиног забавног 

детињства и веома тужно због умирања Ћелавог Пера. Ја ипак волим књиге са срећним крајем.  
 

Сташа Ушћумлић III2 



„Кога се тиче како живе приче“, Дејан Алексић 

 

Веселе приче 

 

Књига ми се допала јер има више кратких прича. Све су духовите и занимљиве на свој 

начин, али мени се највише допала „Господин зид“'. Симпатично ми је како се писац обраћа нама 

као да учествујемо у књизи. 

 

Ива Милошевић III2 



„Чика Фјодор пас и мачка“, Едуард Успенски 

 

У Јоргоутовцу 

 

У овој књизи животиње причају и имају врлине и мане као људи и то ми се свидело. Веома 

је духовита, непредвидљива и једна од занимљивијих књига које сам прочитала. Највише ми се 

допао мачак Морнаревић јер се понаша као одрастао човек и зна више ствари од чика Фјодора, 

који уопште није чика него дечак. Свидео ми се и пас Шарик, посебно део где јури зеца да га 

слика. Чавчица је мало напорна са понављањем речи, али и забавна, а крава која пева је смешна. 

Ако хоћете да орасположите и засмејете некога, поклоните му ову књигу. 
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„Роња разбојничка кћи“, АстридЛиндгрен 
 

Роња и Бирк 

 

У роману се описује шума у којој се налазе две банде разбојника, Матисова и Боркина, које 

се не воле. Матис и Борка се понашају као деца, а њихова деца Роња и Бирк као одрасли људи. 

Одрасли могу да науче много тога од деце иако тога нису свесни, само када би их слушали. 
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