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Драги читаоци, пред вама је нови број „Чаролија“ посвећен важним школским 

активностима у првом полугодишту. У њему су два велика прилога посвећена пројекту 

„Оштро перо“ и часовима тематске наставе „О јабукама и људима“. Моћи ћете да прочитате 

приказе књига за децу које су писали ваши другови и да сазнате како се примењује 

електронско учење у нашој школи. 

Ту су прилози о важним данима и догађајима, Дану писмености, Дечијој недељи, 

Месецу школских библиотека и Месецу књига. 

Дајемо и савете за добре навике у исхрани које су део пројекта Здрав живот. 

Читајте и уживајте! 

Редакција 

  



Дешавања у школи 

Д а н  п и с м е н о с т и  

Сваке године 8. 

септембра обележава се Дан 

посмености. Тема ового-

дишњег обележавања је 

била  „Писменост и мир“. 

Поводом Дан писме-

ности одржани су заједнички 

часови библиотекара и 

наставника. Часови српског 

језика одржани су у VIII1, 

VII2 и VIII2 на тему Језик и 

комуникација и Развој срп-

ског језика, и у вези са тим 

библиотекар је говорио о 

читалачкој писмености и 

важности писмености за 

лични и професионални 

развој, као и о инфор-

мационој писмености и 

целоживотном учењу које 

подразумева стално прона-

лажење потребних и одго-

варајућих информација за 

учење, рад и лично инте-

ресовање. На часу у VIII1 

после разговора ученици су 

прочитали два питања из 

Збирке задатака за завршни 

испит из српског језика и 

одговарали на питања чиме 

је проверавана вештина 

читања и разумевање 

прочитаног. 

На часовима ликовне 

културе са ученицима је 

разговарано о врстама пис-

мености, почецима писме-

ности и разним писмима 

којима се писало и пише 

данас (сликовно, 

пиктографско, кли-

насто). Ученици су 

користили књиге из 

библиотеке да би 

цртали примере 

појединих писама. 

На часовима 

историје читали су 

делове из књиге 

Историја Београда, а 

онда са наставником 

и библиотекаром 

разговарали о прочитаном 

тексту. Са ученицима је 

разговарано и о историјским 

изворима и различитим 

тумачењима историјских 

појава. 

На часовима физике, 

хемије, биологије, матема-

тике и географије ученици 

су дискутовали у различитим 

врстама писмености, посебно 

математичке и научне. На 

часу биологије разговарали 

смо о коришћењу знања 

стеченог у школи у свако-

дневном животу као обликом 

писмености. Ученици су 

повезивали знање из петог 

разреда са градивом шестог 

разреда, уочавали природне 

појаве и повезали их са 

конкретном лекцијом на 

часу. На часовима хемије, 

физике и географије су 

ученици читали текст из 

уџбеника и онда одговарали 

на питања наставника и 

библиотекра у вези са 

текстом. 

Одржани су и заједнич-

ки часови библиотекара и 

наставника разредне наставе 

у школској библиотеци у 

Малој Иванчи и у Библи-

отеци у Малом Пожаревцу. 

Организована је и изложба 

ђачких радова у школи и у 

Библиотеци у Малом 

Пожаревцу. 

 

Слађана Галушка 
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Д е ч и ј а  н е д е љ а  

Прве недеље октобра 

обележана је Дечија недеља 

низом активности ученика и 

наставника нижих разреда. 

Понедељак је био предвиђен 

за пројекат „Читање је 

забава“. Први део актив-

ности ученика обухватио је 

разговор библиотекара са 

ученицима о свету књига. 

Ученици првог разреда 

посетили су школску библи-

отеку, разгледали су 

сликовнице и друке књиге 

које одговарају њиховом 

узрасту. Говорили су о 

прочитаним сликовницама, 

препричавали кроз питања и 

одговоре. Ученици ће од 

другог полугодишта постати 

чланови библиотеке. Други 

део активности је обухватио 

дружење са словима, тако 

што су слова оживљавали, 

бојили, упоредо дружећи се 

са старијим другарима. 

Ученици су радо учество-

вали у раду, рекли су да им 

рад ван учионице много 

бољи, занимљивији, као и 

рад са старијим другарима. 

Ученици другог, трећег 

и четвртог разреда су 

говорили о значају читања, 

начину преношења утисака о 

прочитаном. Причали су о 

књизи коју су прочитали и 

покушали да своје утиске 

пренесу друговима и 

подстакну их на читање. 

Часови су били успешни, 

повећао се број корисника 

школске библиотеке и број 

прочитаних књига. 

Један дан је био 

резервисан за културу. Сви 

ученици нижих разреда 

гледали су филм и 

разговарали са наставнцима 

о њему. 

Четвртак је био посве-

ћен здравој храни кроз квиз, 

слагалице, цртање. У квизу 

први разред није учествовао, 

већ су само навијали, а 

затим су сви разреди, радећи 

у гупама бојили воће и 

поврће након чега су радови 

окачени у учионицама. И 

овде су се ученици, поред 

тога што су се забавили, 

научили нешто више о 

здравој исхрани. 

У Малој Иванчи петак је 

био дан забаве: ученици 

трећег разреда су извели 

позоришноу представу, а 

онда су уследиле спортске 

активности за све ученике 

нижих разреда.  

Ученици четвртог раз-

реда из Мале Иванче и 

ученици свих одељења из 

Поповића су посетили Биб-

лиотеку „Милован Видако-

вић“ у Сопоту. Ученици су се 

упознали са књижним 

фондом библиотеке, разгле-

дали су књиге и часописе 

намењени деци. 

Читали су одломке из 

појединих књига, посебно 

оних посвећених дечијим 

правима, а онда и бајке и 

разговарали су о омиљеној 

бајци „Успавана лепотица“. 

 

Гордана Косанић 

Ксенија Илић 

Наташа Пејовић 
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Здрав живот 
 

Обележен је Дан 

здраве хране, 16. октобар. 

Одржани су заједнички 

часови библиотекара и 

наставника разредне наставе 

у вези са здравим начином 

живота, правилном исхраном 

и физичким вежбањем. 

Ученици су причали о својим 

навикама у исхрани, врсти 

хране коју конзумирају код 

куће и у школи и о физичким 

активностима којима се баве. 

Добили су савете како да 

промене и поправе своје 

навике и добили задатке 

које ће радити током 

октобра, да смишљају здрав 

јеловник за недељу дана, да 

га напишу и илуструју. 

За родитеље ученика 

одржана је трибина на којој 

су педагог и библиотекар 

представили пројекат Здрав 

живот и позвали родитеље 

на сарадњу у реализацији 

пројекта.  

Пројекат Здрав живот 

се одвијао кроз различите 

активности. 

На часовима српског 

језика у првом разреду, 

ученицима су читане песме 

које говоре о храни, 

разговарали су о прочита-

ном, у свескама су писали 

реченице о воћу и поврћу 

приликом обраде слова ћ,ч, 

слагали су слагалицу и 

добијали слике хране. 

Приликом обраде текста 

„Јабука“, доста времена је 

одвојено за разговору о 

значају конзумирања воћа. 

Ученици су покушали да овај 

краћи текст и драматизују. 

На часу ликовне културе 

цртали су плодове јесени. 

Процењивали су радове, а 

најбољи су качени на пано у 

холу школе. Ученици су радо 

учествовали у овим актив-

ностима, изразили су 

задовољство што се њихови 

радови налазе на паноу 

поред радова ученика 

старијих разреда.  

Ученици трећег разреда 

уписују у табеле шта су и у 

које време јели током 

десетак дана. Табеле су 

доносили у школу и са 

наставницима коментарисали 

шта је исправно у њиховом 

јеловнику, а шта треба 

исправити. 

Ученици четвртог раз-

реда су имали задатак да 

ураде јеловник, како они 

мисле да треба, а након 

извесног времена примећено 

је да су поједини ученици 

већ почели да мењају своје 

навике, бар што се тиче 

ужине коју доносе у школу. 

У вишим разредима на 

тему Здрав живот одржани 

су заједнички часови 

библиотекара и наставника 

физичког васпитања, срп-

ског језика, грађанског 

васпитања и веронауке. На 

часовима је коришћена 

презентацију коју је припре-

мио библиотекар. 

Наставник физичког 

васпитања је говорио о 

важности бављења физич-

ким активностима за прави-

лан раст и развој и за 

одржавање оптималне теле-

сне тежине. Ученици су 

послушали савете и бавили 

се вежбањем на часовима 

физичког васпитања.  

Ученици су добили 

задатак да десетак дана воде 

дневник и уписују шта и 

колико једу и пију и којим се 

активности баве током дана 

и колико времена проводе у 

појединим активностима. 

На часовима ликовне 

културе ученици су цртали 

радове на тему важности 

правилне исхране у очувању 

здравља. 

Ученици су писали и 

саставе у вези са спортом. 

 

Гордана Косанић 

Ксенија Илић 

Наташа Пејовић 

Мирослав Станковић 

 

М о ј  д р у г  с п о р т и с т а  

Висок, леп, плав... Да, то је наш друг Душан! За нас је најбољи и уколико овако 

настави велики број људи ће делити наше мишљење. Много се труди, посвећен је каратеу, 

на тренинзима даје све од себе, спортиста је у души и не зна да губи. Ми верујемо у њега у 

његов успех, и знамо  да ће се временом кад-тад сав његов труд исплатити. Осим што је 

успешан у спорту и добар је друг. Према другарицама се понаша заштитнички, а за 

другаре је увек отворен и спреман да помогне. Увек је весео и насмејан, кад смо тужни 

орасположи нас веома брзо и зналачки. Зато га сви волимо и желимо му да једнога дана 

постане најбољи каратиста Србије и Европе. Желимо му да стане на победнички трон, 

желимо му велике победе и аплаузе, желимо му успех и сву срећу света. Наш друг то и 

заслужује! 

Тамара Живановић VIII2 
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Здрав животни стил је начин живота који чува здраво тело и дух. 

Чување здравља и спречавање болести одговорност је сваког од нас како би 

се наш живот унапредио и продужио. Живети здраво значи бринути о свом 

физичком, менталном и духовном здрављу. 

 

ДОБРО 
Поврће и воће, минерали и витамини  
Поврће и воће су богат извор витамина и минерала, као и биљних влакана, а 

осим тога садрже и ниску количину масти. 

Витамини и минерали: 

- штите тело од болести, 

- чине да изгледате добро, 

- чине да се осећате добро. 

Поврће је састојак супе и чорбе, али одлично је и за сендвич и пицу. 

Свакодневно би требало јести пуно поврћа, нарочито зеленог лиснатог, као 

што су спанаћ и блитва.  

Важно је јести поврће у сировом стању, као салату. 

Разноврсно воће треба јести најмање 2 пута дневно, превасходно у сировом 

стању.  

Једна порција подразумева једну воћку, јабуку, крушку. 

 

Савети: 

- Једите три порције поврћа дневно. 

- Једите две порције воћа дневно. 

- Пијте свеже цеђени сок од воћа и поврћа. 

- Једите воће уместо слаткиша за ужину. 

- Поједите јабуку за доручак. 

- Једите поврће за ручак и вечеру. 

 

НИЈЕ ДОБРО 
Посебно су опасне скривене масти и шећер, а налазе се у колачима, кексу, 

чоколади, сладоледу, слаткишима, чипсу, хамбургеру, кока-коли и сличним 

безалкохолним пићима, брзој храни. 

Чоколада је најпопуларнија посластица, али скромна у погледу нутритивне 

вредности. 

Црна чоколада је мање слатка од млечне и садржи већи проценат какаоа, што 

је чини вреднијом у погледу минерала. 

Ипак, свака чоколада је калорична и деца не треба да је једу у већој 

количини. Чоколада никако не сме да замени ужину или оброк! 

Брза храна, слаткиши, грицкалице, газирани и освежавајући напици могу да 

доведу до озбиљних обољења: болести срца, дијабетеса, гојазности, високог 

крвног притиска.  

У брзој храни нема хранљивих материја, а тај недостатак минерала и 

витамина утиче лоше на раст и развој детета, како физичког, тако и менталног. 

 

Савети: 

- Храну богату мастима и шећером треба јести ретко! 

- Избегавајте брзу храну, грицкалице и слаткише! 

- Масти могу да изазову болести срца и прекомерну тежину! 

- Шећер није потребан организму! 

- Шећер чини храну укуснијом, али изазива кварење зуба! 

- Уместо слаткиша једите воће! 

- Избегавајте газирана, освежавајућа и слатка пића и енергетске напитке! 
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Физичка активност 
Физичка активност је један од најлакших начина за унапређење 

здравља. 

 

Енергија коју нам даје храна најлакше се троши: 

- физичким вежбањем, 

- спортом, 

- рекреацијом. 

- игром. 

 

Вежбање може бити забава. 

Изаберите активност која вам одговара. 

 

Вежбање је добро јер: 

- јача срце и шири плућа, 

- јача наше тело, 

- спречава гојење, 

- убразава метаболизам, 

- смањује ниво шећера  

- смањује ниво холересторола у крви, 

- чини нас срећним, 

- боље спавамо. 

 

Физички активне особе су боље расположене, задовољније собом, у бољој су 

кондицији и боље реагују на стрес. 

Физичко здравље има добар ефекат на правилан раст и развој детета, 

побољшава кондицију, брзину, флексибилност, координацију и снагу и 

издржљивост. 

Много је боље проводити време са друговима у игри, него играти 

компјутерске игрице. 

Пријатан умор након физичке активности обезбеђује брз и лак сан, 

побољшање циркулације крви у мозгу и већег дотока кисеоника. 

Омогућава бољу и дужу концентрацију, лакше савлађивање задатака и бржи 

процес размишљања. 

Све то резултира позитивним ставом према проблемима и животу уопште. 

Кроз спорт, игру и друге физичке активности, деца стичу самопоуздање, 

упознају пријатан осећај успеха и социјализују се. 

Физичке активности помажу да се спрече лоше навике као што су пушење, 

алкохолизам и злоупотреба наркотика. 

Тако се деца и млади људи уче правим вредностима и здравом начину 

живота. 

 

Савети: 

- Треба вежбати један сат дневно - прво 10 минута, па све дуже. 

- Почни лаганим вежбањем. 

- Тело губи воду знојењем и та вода треба да се надокнади. 

- Пиј пуно воде пре и за време вежбања. 

- Немој претеривати са вежбањем. 
- Немој јести најмање два сата пре вежбања. 
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Месец књиге и Месец школских библиотека 
 

У Библиотеци  „Милован Видаковић“ у Сопоту, 28. новембра 2011. године обележен је 

Месец књиге и Месец школских библиотека програмом под називом Читање је забава у 

коме су учествовали ученици, наставници и библиотекари. 

Весна Сарић, управница 

Библиотеке, поздравила је 

присутне истакла добре 

примере сарадње школа и 

јавне библиотеке, а онда је 

најавила пројект Читалачка 

значка који ће се од следеће 

школске године одвијати на 

исти начин у свим општинама 

Београда, као такмичење на 

три нивоа, школско, општин-

ско и градско. Ове школске 

године у Сопоту ће се, као 

пилот пројeкат, организовати 

школски и општински ниво 

такмичења за ученике основ-

них и средњих школа. Ученици 

ће читати три или четири 

књиге, водити читалачки дневник, илустровати дневник и разговарати са наставницима и 

библиотекарима о прочитаним књигама. Затим је позвала ученике да више читају и укључе 

се у такмичење, а наставнике и библиотекаре да подстичу ученике на читање. 

Слађана Галушка, библиотекар ОШ  „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи, је 

додала да је потребна сарадња свих наставника у школама да би се промениле читалачке 

навике код деце. Истакла је да је вештина читања и разумевања прочитаног веома важна 

за стицање знања из било које области и да стандарди из Српског језика који се односе на 

ове две области могу да се примене и на друге школске предмете, јер учење захтева, пре 

свега, читање и разумевање прочитаног текста. Било би добро и да у оквиру Читалачке 

значке, осим књижевних дела, ученици читају и научнопопуларене текстове, тако ће се 

најбоље промовисати и читање и знање и сви ће пронаћи књигу коју би читали. 

Представила је пројекат Оштро перо у коме учествују ученици шест београдских 

школа (укупно 150), међу њима и ученици ОШ „Милорад Мића Марковић“, а чији је циљ 

промовисање читања из задовољства и забаве. У 

пројекту који је започео у октобру, а завршава се 

половином децембра 2011. године, ученици од 

петог до осмог разреда читају по три наслова, 

збирку прича, роман и приручник, пишу приказе 

књига и праве трејлере за књиге.  

Овај пројекат спаја традицонално учење, рад 

са школским библиотекаром у школи, и учење на 

даљину, праћење лекција, размишљање о 

књигама на један другачији начин него што је 

уобичајна школска пракса и постављање приказа 

и трејлера на Мудл платформи за учење, на сајту 

http://www.superucenje.org.rs. 

Ученица Тијана Марковић из ОШ  „Милорад 

Мића Марковић“ је причала о важности читања, 

она воли да чита у слободно време, књиге које је 

читала за Оштро перо су веома забавне, а у 

приручнику је нашла веома корисне савете. Рекла 

је да на сајту, тј. електронском курсу, осим што 

читају лекције, ученици размењују мишљења о 

прочитаним књигама са својим вршњацима на форуму и да је то врло интересантно. 

http://www.superucenje.org.rs/
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Писање приказа је за њих нешто ново што нису радили раније у школи и биће најбоља 

препорука њиховим друговима из других школа за читање. 

Ученици Милица Ристић, Урош Божанић, Нина Илић, Верица Илић и Ивана Јекић 

прочитали су приказе књига „Риба риби гризе реп“, „Тртко и велика крађа потока“, 

„Птица“, „Ко је овде луд?“ и „Заврти уназад“, а ученици у публици су рекли да су већ 

заинтересовани да прочитају књиге о којима су чули тако добре препоруке. 

Ученици из ОШ „Цана Марјановић“ из Раље говорили су о књигама које воле да 

читају, Јелена Недељковић је прочитала рад „Одрастање с књигом“, а Матеја 

Радосављевић  „Књига за читање и маштање“, затим су чланице школског хора извеле 

песму „Маријо, дели бела кумријо“. 

Јелена Голубовић, ученица Економско-трговинске школе из Сопота, је изнела неке 

занимљиве податке о читалачким навикама младих. Истрaживања казују да 20% 

средњошколаца има књиге код куће и углавном читају, а само 7% је правих љубитеља 

који гутају књиге. Млади радије проводе време на фејсбуку, него да читају књиге. Лектире 

сматрају застарелим и досадним, нека дела чак и не разумеју. Поезија се скоро уопште не 

чита, да нема школе многи ученици никад не би прочитали стихове наших и светских 

познатих песника. Девојке читају тинејџерске и љубавне романе, а младићи 

авантуристичке књиге као „Хари Потер“ и „Господар прстенова“. 

Ученица исте школе, Тамара Ивановић, казала је да јој се јако допало то што је чула 

од основаца и да јој се свиђа идеја да и средњошколци учествују у такмичењу, те да ће на 

састанку Ђачког парламента испричати о овим пројектима којима се подстиче читање и да 

ће утицати на своје другове да се укључе у њих. Она је говорила о читању као најбољем 

начину да се проведе слободно време, читање је чини срећном, покреће машту и 

оплемењује мисли. Представила је своју омиљену књигу, „Мост преко вечности“ Ричарда 

Баха, а млађим слушаоцима препоручила да обавезно прочитају „Малог принца“, ако то 

већ нису. Своје вршњаке, средњошколце, је подсетила да, иако не воле лектиру, заиста не 

би требало да пропусте велике књиге као што су дела Иве Андрића или Шекспира. 

Милорад Јовановић, 

наставник српског језика 

ОШ „Јелица Миловановић“ 

из Сопота говорио је о 

доброј сарадњи са 

Библиотеком „Милован 

Видаковић“, где се 

одржава књижевно-

музичка радионица сваке 

суботе, и у којој он са 

ђацима разговара о 

важности поезије, музике 

и игре за младе људе.  

Ученице Јелена 

Јовановић, Невена Недић 

и Вања Шапић су 

говориле стихове уз 

музичку пратњу настав-

ника и ученице Наташе 

Живковић, а Николија 

Миленовић је извела плесну тачку на тему „Аска и вук“. На крају су заједно ученици и 

наставник отпевали две познате песме на радост свих присутних и добили заслужени 

аплауз. 

Весна Сарић је затим позвала публику да погледа изложбу ликовних радова ученика 

две школе „Милорад Мића Марковић“ и „Цана Марјановић“ у холу Библиотеке. 

Ту је настављен разговор о најбољем начину да се мотивишу ученици за читање. 

Библиотекари и наставници су закључили да је оцена добар мотив и да учешће ученика на 

такмичењу у читању треба да се награди оценом, као и читање лектире, без обзира што то 

нису класици, него дела савремене књижевности. 

Слађана Галушка 
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Оштро перо 

х р а б р о ,  о р и г и н а л н о ,  т а л е н т о в а н о ,  о з б и љ н о  и  в е о м а  у с п е ш н о  

Ученици шест београдских школа демантују приче да деца све мање читају. Они су 

учесници пројекта Оштро перо, за њих је читање веома забавно, на електронском курсу, 

осим што читају лекције, размењују мишљење о прочитаним књигама са својим 

вршњацима на форуму и то им је врло интересантно, они пишу приказе књига, што нису 

радили раније у школи, и у томе су веома успешни. 

Завршни сусрет пројекта, одржан 14. децембра 2011. године у ОШ „Дринка 

Павловић“, потврдио је да је књига и даље моћна и да су ђаци жељни читања и разговора 

о књигама, а да их само треба на прави начин заинтересовати за то. 

Осамдесет ђака, шест библиотекара, шест наставника, три члана жирија, гости из 

Креативног центра, Библиотеке града Београда и Секретаријата за образовање Београд 

присуствовали су забавном и свечаном програму. Приказани су трејлери за књиге и 

додељене су захвалнице, дипломе и књиге ауторима најбољих радова/приказа. 
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Жири је одабрао најбоље радове у следећим категоријама: Оштро перо – за сваки 

разред по један награда, Најхрабрије перо, Најозбиљније перо, Најоригиналније перо, 

Најталентованије перо и награда за најбољу критику током целог пројекта – Најоштрије 

перо и две почасне награде Најталентованије и Најхрабрије перо целог такмичења. Укупно 

је додељено 78 награда. 

Овом раздраганом скупу обратили су се директорка школе Милена Бићанин, ауторке 

пројекта Анђелка Танчић и Слађана Галушка, чланице жирија Драгана Станковић, Јасмина 

Чабрило и Виолета Бабић, као и Дејан Беговић, представник Креативног центра. Сви су се 

сложили – највећи успех пројекта је велики број учесника и веома успешни прикази; 

читалачке навике се могу мењати на боље, ученици су најбољи промотери читања међу 

вршњацима и ово је пројекат који се мора наставити. 

Соња Марјановић, добитница Најоштријег пера, ученица ОШ „Ратко Митровић“, 

добила је понуду да потпише уговор са Креативним центром да за њих пише критичке 

приказе нових књига. 

У сјајном амбијенту школске библиотеке и 

захваљујући дивним домаћинима, 

библиотекарки Славици Хорват и директорки 

Милени Бићанин, сви су се одлично осећали и 

били поносни, библиотекари на своје ђаке, а 

ђаци на своје радове и радове својих другова. 

Има много разлога да сви буду 

задовољни, пројекат је премашио сва 

очекивања. Ево неких резултата пројекта: 

Иако је у октобру одабрано 100 ученика 

за пројекат, више од 250 ученика је хтело да 

учествује и сви су прочитали књиге за 

пројекат. У малим школама као што су ОШ 

„Ратко Митровић“ и „Милорада Мића Марковић“ 

то се највише видело. Од стотинак ђака виших 

разреда (127 и 135) трећина је вредно читала 

све наслове. Ученици, учесници пројекта, су 

препоручивали својим друговима књиге и 

утицали на развијање читалачког укуса и 

читалачких навика осталих ђака. 

Повећан је број корисника у школским 

библиотекама и повећан је број прочитаних 

књига у новембру 2011. године у односу на 

септембар и октобар 2011. године чак за више 

од 150% (у неким школама два до три пута је 

већи број прочитаних књига). 

На електронском курсу је пријављено 150 

ученика, 128 ученика је приступало курсу до краја.  

Повећано је коришћење компјутера у школским библиотекама током трајања 

електронског курса за 50%. Ученици су свакодневно посећивали библиотеке и пратили 

курс, читали лекције и постове на форуму, учествовали на форуму и размењивали 

мишљења са другим полазницима и предавачима. 

Написано је 207 приказа, на сајт је постављено 133 приказа књига. Направљено је 20 

трејлера и приказано је на завршном сусрету. 

Најважнији остварени циљеви у пројекту: 

-афирмација читања у школи и школској библиотеци, 

-подстицање ученика да читају прозна дела савремене дечије књижевности и 

уочавају и откривају особине текста, 

-упућивање ученика у тумачење идејног слоја текста, 

-оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног 

текста, 

-оспособљавање ученика за писање приказа књига,  

-подстицање ученика на индивидуални рад и рад у групи, 
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-јачање самопоуздања ученика, 

-развијање сарадничког односа и такмичарског духа код ученика, 

-развијање социјалних вештина ученика и вештине комуникације, 

-обогаћивање књижног фонда школских библиотека делима савремене дечије 

књижевности и научно-популарним делима, 

-промоција школске библиотеке као важног места за учење и развијање креативности 

ученика. 

Оно што је важно за школске 

библиотекаре, ученици ће читати књиге 

које су остале у школским 

библиотекама и тако ће се побољшати 

њихове читалачке навике и повећати 

читалачка писменост. Повећаће се број 

прочитаних књига, али не само оних из 

пројекта, него и других, јер се о читању 

сад на другачији начин говори међу 

ученицима, читање постаје све више 

забавна активност, а не више досадна и 

обавеза. 

Школска библиотека у овом 

пројкту потврђује да је најважније 

место у школи за промоцију читања, а 

школски библиотекар сарадник који са 

наставницима ради на развијању 

образовних стандарда у областима: 

Вештина читања, Разумевање прочита-

ног, Књижевност и Писано изражавање. 

Верујемо да ће се пројекат 

наставити и у 2012. години у више школа и са већим бројем ђака. 

Позивамо све ђаке, библиотекаре и наставнике да прочитају приказе књига на 

сајтовима школа и на сајту www.superucenje.org.rs 

Слађана Галушка 

http://www.superucenje.org.rs/
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О ш т р о  п е р о  

У октобру 2011. године је у нашој школи започела реализација пројекта Оштро перо. 

Иако је планирано да учествују по два ученика из одељења, јер је добијено по толико 

књига за сваки наслов, било је много више заинтересованих. Књиге су кратке и брзо се 

читају, па је први наслов, збирку прича, прочитало 40 ученика за неколико дана. Ово је 

добар пример како се ученици могу мотивисати за читање, кад нове књиге стигну у школу 

и кад се читању да важност, много је више оних који желе да читају. Приказе књига 

писало је 20 ученика. 

Ученици који су учествовали у пројекту Оштро перо су пример друговима у разреду 

да је читање забава, књиге које су читали дају другим ђацима и у неким одељењима 

већина ученика је прочитала наслове из пројекта. Наставница Данка Стојановић је 

препоручила свим ученицима да читају те књиге и искористе постављене лекције на Мудл 

платформи и ураде приказ књиге као домаћи задатак за друго полугодиште.  

Пред вама су најбољи прикази ученика наше школе. 

Р и б а  р и б и  г р и з е  р е п  

Писац Јасминка Петро-

вић, илустровао Душан 

Павлић, издавач Креативни 

центар, година издања 2009. 

Ова књига се састоји од 

пет прича из живота ученика 

једног четвртог разреда. У 

свакој причи главни јунак је 

један од ђака тог одељења 

који има неки проблем и на 

крају приче га реши и схвати 

да то и није био прави 

проблем. 

Каћа мисли да има велике уши и да се зато не свиђа дечацима, Дарко је буцкаст и 

верује да зато нема пријатеље, Љуба је љубоморан на млађег брата и има велике зубе и 

чини му се да је зато ружан, Сања не види добро, али је ношење наочара за њу страшно, а 

Илија не уме да изговори слово Р. 

Каћа постаје миљеница целог одељења, захваљујући њој IV1 побеђује IV3 у игри 

Између две ватре и добија излет као награду. На том излету Дарко са којим нико не жели 

да седи у аутобусу, показује да је одличан говорник и забављач и добар друг, јер је 

поделио сву храну из ранца са друговима. Љуба је захваљујући великим зубима спасао 

Каћиног мачка. Нови наставник предлаже Илији да говори брзалице, Илија је био упоран и 

научио је да изговара Р. 

Највише ми се допала прича  „Два лончића, четири поклопчића“. Сања не жели да се 

дружи са Милицом која носи наочаре, јер јој се чини да је другачија и опасна и наговара 

Јелену да се не дружи са њом. Кроз причу Сања мења своје мишљење, схвата да је Милица 

права другарица и да не одаје тајне. На крају приче Сања почне да носи наочаре, а порука 

је „Није лоше кад носиш наочаре, онда ти је све кристално јасно“. 

Књига је занимљива, весела, поучна и казује да је другарство најважније за 

решавање проблема. Порука је у завршетку сваке приче и почиње са: „Није лоше...“ 

Има и илустрација скоро на свакој страни, цртежи прате догађаје у причама, помажу 

да замислимо јунаке и њихове доживљаје и чине књигу веома лепом. 

Одлична књига за основце, треба да је прочитају сви који имају проблем и мисле да 

је нерешив. Сигурно ће га решити. 

 

Милица Ристић V1 

Стеван Марковић V1 
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Ћ а о  т и !  

Писци: Беатриче Мазини и Роберто Пјумини, издавач Креативни центар, 2009. године. 

Она је нова у школи, још увек упознаје нове пријатеље и угледа савршеног дечка. 

Управо зато, она убацује тајну поруку у његов ранац. 

Опростите, очарана сам књигом, па још нисам ништа испричала о јунацима. „Ћао, ти!“ 

је збирка прелепих писама двоје младих, Виоле и Микела. 

Изненађује ме њихова храброст и жеља да наставе дописивање у праву и озбиљну 

љубав. Виола је направила први корак, оставља писмо у ранцу које почиње са: „Замисли 

ме. Откриј ме. Упознај ме“ и Микеле почиње да се пита ко је она. Иако све почиње као 

игра, у будућности ће се показати као права љубав. Виола поставља правила игре и даје 

Микелу море трагова и већ га замишља као Шерлока Холмса који ради на још једној 

мистерији. Микеле, упркос тим правилима, прихвата игру и оставља писма за госпођицу 

„замисли ме, откриј ме, упознај ме“ иза табле. Полако чак се и љубомора примећује у 

њиховом дописивању. Виола је љубоморна на девојку која се возила са Микелом на 

мотору, док јој он не открије да је то његова сестра. Иако јој он замера на таквом 

понашању њему је и драго, јер зна да јој је стало до њега. 

Занимљиво је како га је права љубав инспирисала да напише прелепу песму која је 

чак и Виолу јако дирнула. Виола и Микел покушавају да насмеју једно друго истинитим 

причама из прошлости. 

И тако, после двадесет четири писама и претње да ће бити разоткривени, јер је неко 

нашао писмо иза табле, они су спремни да наставе своју причу без писама. 

Два месеца касније пишу по још једно писмо. То су најромантичнија писма пуна 

љубави, али и стрепње. Виола се плаши будућности, а Микеле је храбри и говори да ће све 

бити у реду, понаша се као витез на белом коњу и каже да је воли. 

Ово је књига о храбрости, игри, новом почетку и младалачкој љубави. Читати ову 

књигу је забава и уживање. Препоручујемо ову књигу свима, јер је занимљива и 

узбудљива и казује да је љубав важна за све године. 

И много је боље да проведете време читајући књигу, него да га траћите на видео 

игрице или нешто слично. 

 

Лазар Илић VI1 

Магдалена Крупежевић VI2 

Т р т к о  и  в е л и к а  п љ а ч к а  п о т о к а  

„Тртко је много волео пудинг и само је то јео за сваки оброк. Једног дана док је шетао 

поред потока чуо је да неко дозива упомоћ. То је била патка...“ - Овако почиње роман 

„Тртко и велика крађа потока“. Ако хоћете да сазнате шта је после било, морате да 

прочитате до краја. 

То је басна, јер су ликови животиње, али имају људске особине. Копају јарак, 

користе лопату, живе у кућама, седе за кухињским столом, спавају у кревету, имају 

књиге... Живе у шуми поред потока. 

Неки од њих се понашају као деца, носе бућ каменчиће у џепу и бацају их у поток, 

такав је Тртко, детињаст, али храбар, спасао је патку и чувао паче. 

Неки личе на одрасле и баве се важним пословима као Лијан Кифлијан који је пекар 

и посластичар, прави кифлице и торте и жели сваког да нахрани. Он је мој омиљени лик, 

храбар и одлучан да открије где је нестала вода из потока. 

Њушкало је необичан лик, себичан, краде воду из потока, изгледало је да ће се 

десити нешто страшно, а онда се испоставило да је направио језеро да би украсио околину 

своје куће, а није мислио на друге. Поток се враћа, сви га опет користе и сви су на крају 

срећни. 

Мени се веома свидела ова књига, надам се да сам и вас заинтересовао и да ћете је 

прочитати и да ће и вам бити забавно као што је мени. 

 

Урош Ђорђевић V1 
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П р и ч е  о  љ у б а в и  

Аутор Роберто Пјумини, издавач Креативни центар, књига објављена 2009. године. 

Кад сам прочитао прву причу у овој збирци  „Орфеј и Еуридика“, помислио сам да су 

све о трагичној љубави. Онда сам схватио да су то приче о правим љубавима, не неке 

досадне, и као да ме је нешто вукло да сазнам шта се дешава у следећој причи прочитао 

сам их веома брзо. Највише ми се свиђа што је свака другачија и неочекивана по својој 

садржини. 

Одушевила ме је прича 

„Тристао и Изабел“, чудног 

почетка: „Тристао се родио на 

погрешном месту и у погрешно 

време“. Он се родио у фавели Рио 

де Жанеира два месеца након 

смрти оца и то је одредило његов 

цели живот. Борио се за бољи 

живот, желео да изађе из фавеле, 

научио је сам да чита и пише и 

књиге су му донеле љубав, 

Изабел. Њихова је љубав јака и 

побеђује недаће живота у бекству 

и скривању од Изабелиног оца, 

моћног човека који не жели да 

његова кћи буде са Тристаом. Кад 

отац умре, они се враћају у Рио, Тристао ради и помаже својој породици, али живот је и 

даље суров према њима. Тристао страда једне вечери на плажи од дечака из фавеле који 

пљачкају туристе да би преживели. Он, који је на исти начин преживљавао као мали, 

покушава да им се обрати и бива убијен. 

Прича о Филемону и Баукиди је још једна прича о двоје заљубљених и срећних људи. 

Живели су у малој дрвеној колиби, али су имали оно што многи немају, искрену, праву 

љубав. 

Љубав је скоро свемогућа у овим причама, у једној љубав чини да се ћерка Небеског 

цара заљуби у обичног смртника и ужива у обичном свакодневном људском животу. 

У причи  „Нито и Миза“. Рибар Миза је 

очекивао превише од живота, чак и то да ухвати 

сирену. Нита је девојка која је волела да плива и 

волела је Нита. У тој љубави је била упорна, на 

крају је успела да придобије Нита за себе, а и он 

је био задовољан иако је открио да се иза сирене 

крије девојка коју толико дуго познаје. 

Нисам раније размишљао о љубави. После 

читања ове књиге схватам да је љубав јако важна 

и да се без ње не може. Прави смисао живота је 

љубав и срећа. Љубав је кад волиш неког какав 

јесте, без обзира на изглед, богатство... У овим 

причама нема скупоцених поклона и придобијање 

љубави њима. Заљубљени поклањају само себе и 

своју љубав. 

Књига је одлична, приче су написане 

једноставно и јасно, свака је илустрована једним 

цртежом и цитатом, делом реченице. 

Најљубавнији је свакако:  „...цветали су међу 

њима пољупци, миловања и брашњави 

загрљаји...“ из приче  „Угето и Адалђиза“, али 

мораћете сами да прочитате причу и сазнате шта 

се у њој крије. 

Ђорђе Протић VII1 
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К о  ј е  о в д е  л у д ?  

Збирка прича „Ко је овде луд?“ састоји се од десет прича десет савремених српских 

писаца, у свим причама главни јунаци су деца, осим у последњој. 

Читање ове књиге насмејало ме је до суза, а највише прича по којој је цела збирка 

добила име „Ко је овде луд?“. 

Прича је написана као неколико страница из дневника једног дечака. Дечак живи са 

мамом и татом, ближи се Ускрс и мама позива своју сестру и њеног дечка у госте. Тата не 

воли хвалисаве људе, а такав је теткин дечко, господин Улицкани. Он прича о својим 

путовањима и исмејава татин ауто. Онда мама проспе, случајно, печење са мочом на 

Улицканог, нестаје његова финоћа и он псује, а тата се смеје и тим поводом наздрави 

пивом. Улицкани и тетка одлазе, али кажу мами да је могла наћи бољу прилику за удају и 

после тога тата и мама су љути једно на друго и не разговарају. Следећег дана дечак пита 

родитеље да проведе ноћ код друга и они га пусте. Сутрадан се враћа кући и затиче 

потпуно другачију слику, мама прави сендвиче, тата звиждуће и лупа маму по гузи, 

имитира Улицканог, а мама се више не љути. Дечак завршава запис за тај дан реченицом: 

„Ако мене питате, уопште нису нормални, ни он ни она.“ 

Заиста, из угла деце родитељи се понекад понашају чудно и изгледају помало луди. 

Препознала сам ситуације из свог живота и из прича мојих другара, али је најбоље у причи 

то што је написана тако да озбиљни догађаји изгледају смешно. 

Још једна прича ја написана са много хумора „Како је пар неношених ципела одлучио 

којим ћу путем ићи“ и тај хумор је најбоља препорука за читање ове књиге. 

Читање осталих прича неће изазвати толики смех, али ћете сазнати неке тајне 

одрастања, који су то проблеми тинејџера и како их решавају и шта дечаци и девојчице 

мисле једни о другима. 

Ово је књига за тинејџере, али и за одрасле читаоце, препознаће се у њој и деца и 

родитељи, а сигурна сам да ће сваки читалац лако открити своју омиљену причу и 

омиљеног јунака. 

 

Верица Илић VIII1 

П т и ц а  

Прво што сам помислила кад сам почела да читам роман „Птица“ Анђеле Џонсон је да 

је то авантуристички роман. Али, није, то је потресна и дирљива прича о животима троје 

деце. Њихове су судбине различите, али повезане и некако тужне. 

Девојчица Птица је изгубила оца, а касније је очух напустио њену мајку и њу. Пошто 

јој веома недостаје, она креће у потрагу за њим, за очинском љубављу коју је показивао 

према њој и долази до фарме на којој сада живи и ту упознаје два дечака, Итана и Џеја. 

Итан је дуго био болестан, али је успео да се излечи, добије ново срце, али још увек 

је усамљен и нема пријатеља. Џејов брат је умро, али његово срце је подарило живот 

Итану. Џеј се понаша чудно после смрти брата, сваки нови дан је за њега још једна 

успомена на брата. 

Док Птица размишља како да убеди очуха да се врати, Итан и Џеј се привикавају на 

нови, другачији, живот и свако на свој начин помаже Птици да преживи неколико дана 

далеко од куће, кријући од других људи њено присуство.  

Њихово дружење је веома важно, уче једно од другог и прихватају своје животе. 

Помислила сам да ће роман бити тужан ако Птица пита очуха да се врати са њом, а он не 

пристане. Али, она схвати да очух није отац и да не може ни да га замени и враћа се 

мајци. Дечаци настављају своје животе, мирнији и, надам се, срећнији. 

Прочитајте ову књигу, сигурна сам да ћете боље разумети важност здравља, 

пријатељства и љубави. Мислимо да су то тако обичне ствари и да су нам увек ту и често 

их не ценимо колико би требало. 

 

Јована Илић VII2 
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Т р и н а е с т и  ј е з и к  

Роман „Тринаести језик“ Милана Д. Вукотића 

писан је, или можда сликан, речима посебно 

бираним и интересантним, да није могуће оставити 

га за сутра или касније. Кад почнеш да читаш, 

уђеш у свет недоречених тајни и знатижеље и 

заједно са писцем одшеташ у његово детињство да 

заједно откривате све оно што би и сам желео да 

знаш, а немаш кога да питаш. Ова књига даје 

одговоре на сва могућа и немогућа питања и зато 

се не може из ње изаћи док се не прочита и 

последња страна. 

Писана је у првом лицу једнине и као да се 

јунак, дечак, касније младић, уметник - сликар 

обраћа баш теби, води те на таван свог детињства 

да заједно с њим потражиш зубну вилу и продаш 

јој зубобољу. Тражећи вилу, он проналази и давно 

заборављене ствари, дедин шешир, лук и стрелу и 

на крају слику коју је његова прабаба почела да слика. Настављајући са сликањем 

недовршене слике, води те кроз време и најразличитије пределе, упознаје те са краљицом 

и мајком живота Атром и њеном децом Орком, Лалом и Ританом, који те воде од прошлости 

преко садашњости до будућности и на крају те искрцају на место поласка, богатијег за 

нова сазнања о смислу живота и нашој улози у њему. 

Зубобоља која мучи главног јунака не представља физичку бол, већ све проблеме, 

тешкоће и искушења са којима се често суочавамо, река на слици која тече узводно и води 

до Ританине наруквице и испуњења жеље и нових знања је путоказ за будућност. Знајући 

да ништа није немогуће и да је све могуће, жута, црвена и плава рибица воде га на 

чаробно путовање са искушењима и препрекама, али нуде и алтернативу свакој ситуацији, 

а јунак постаје јачи као и његова жеља да дође до циља. 

Ово је више од путовања око света, ово је путовање на коме можете да разумете све 

и сваког, путовање на које вреди кренути поново. 

Захваљујући овој књизи доживела сам невероватну авантуру и научила језик 

животиња, дрвећа, цвећа и трава, језик стена, воде ветра, месеца и звезда, језик 

детињства и времена. Мислим да ћу се изборити и са тринаестим језиком, језиком 

бубамара. Ко би могао да претпостави да је он најважнији? Можда знам и њега, али не 

смем да тврдим, јер мој животни чамац тек испловљава у океан изазова. 

Одох сада да махнем звездама и месецу, да поздравим сва сазвежђа кроз које сам 

путовала, али и она кроз 

која ћу тек путовати. А 

ујутру ћу поздравити 

сунце и нови дан и 

ливаде и шуме и све што 

погледом дохватим, па 

ћу отићи у књижару и 

купити „Тринаести је-

зик“. Заправо, купићу 

неколико књига и то ће 

бити новогодишњи и 

Божићни поклон за оне 

које волим. Тако ће и 

они научити тринаести 

језик, или ће бар то 

покушати, а онда ће се и 

њихове жеље испунити. 

 

Исидора Бабић VI1 



Чаролије број 9 2012. година 

страна 18 

З а в р т и  у н а з а д  

Роман „Заврти уназад“ Вангелиса Илиопулоса је авантуристички роман, прочитала 

сам га у једном даху, а онда ми је било криво што се тако брзо завршио. 

Једног дана главни јунак, дечак Манолис, сазнаје да му је отац нестао. Бака открива 

дечаку очев студио, он налази старе плоче и грамофон и почиње да преслушава плоче и 

проучава очеве записе. Једна плоча треба да се заврти уназад, глас који се чује помаже 

дечаку да пронађе оца. После много авантура, путовања по Грчкој и Италији, упознавања 

очевих и породичних пријатеља и откривања тајни, породица је поново на окупу. 

Манолис је на почетку дете, онда се уозбиљио, постао вреднији и упорнији. Мајка и 

бака му помажу и подржавају у потрази и то је најважнија порука романа. У Манолисовој 

породици сви су спремни да за своје ближње ураде 

све. Они су сложни, верују једно другом и на крају 

успеју да пронађу и ослободе дечаковог оца. 

Манолис је храбар, паметан, сналажљив. 

Замишљала сам да уз њега и ја истражујем помало 

као детектив, јер сама се не бих усудила да тако 

нешто радим. Забавно је да са њим путујем и 

доживљавам авантуре и побеђујем негативце. 

Научила сам, ма шта да се деси, треба веровати у 

себе и све ће се добро завршити. 

Препоручујем књигу свим љубитељима 

авантура, музике, путовања, детективских прича, 

учења... Препоручујем је свима, једноставно, лепа 

је и баш ми се свиђа. 

Ивана Јекић VIII1 

К а к о  д а  п р е ж и в и ш  у  ш к о л и  

Аутори Ролан Беле и Бернадет Коста-Прад, издавач Креативни центар, објављено 

2011. године. 

Приручник „Како да преживиш у школи“ може да помогне деци мог узраста да реше 

проблеме у вези са школом. Књигу сам прочитала за два поподнева. Има више од сто 

страна, али се лако чита. Занимљива је и поучна и описује ситуације које се дешавају 

деци. 

Најбољи делови књиге су савети и златна правила. Читајући ову књигу научила сам 

да не смем да радим баш шта хоћу и да морам да мислим како се други осећају кад ја 

нешто кажем или урадим. Писци су успели да ме убеде да се другачије понашам. 

Теме у којима сам се пронашла су „Плашим се да говорим пред свима“ и „Не стижем 

да урадим домаће задатке“. Ја сам тремарош и на једној приредби ми се десило да сам 

заплакала од треме, а у овој књизи сам пронашла користан савет да треба да се упишем у 

драмску секцију и то сам и урадила. Домаћи задаци су ми велики проблем, а и писање 

приказа за Оштро перо сам остављала за последњи дан ипоследњи час. Савет да треба да 

испланирам време за све обавезе је одличан, већ ми помаже да урадим домаћи на време. 

Ову књигу смо читали у школи, на часовима, и моји другови су препознали себе или 

неког другог у многим примерима. Раније сам мислила да у мом одељењу нема лошег 

понашања, али сад боље видим колико има несташлука и ружног понашања. Причали смо 

о томе са наставницима и надам се да ће се сад то поправити. Има у књизи и прича о 

неким озбиљним проблемима којих нема код нас у школи. 

У књизи има илустрација за сваку ситуацију и све су лепе и помало смешне и чине 

књигу још занимљивијом. 

Сви моји вршњаци, а и они старији, би требало да прочитају овај приручник, могло 

би да им се деси нешто од онога што је наведено у приручнику и онда би знали како да се 

понашају. 

 

Милица Ристић V1 
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О д  с у т р а  н е  о д у г о в л а ч и м !  ( А л и  с т в а р н о ! )  

Писци Памела Еспеланд и Елизабет Вердик, илустровао Стив Марк, издавач 

Креативни центар, 2011. године. 

Књигу смо читали и у школи на часовима и утисци већине мојих другова су били да је 

књига досадна, смарање, а само мањи број је пажљиво слушао. Мени се књига допада, има 

много сличности између јунака књиге Пере Одуговлачевића и нас. 

У приручнику се анализира све што се стварно дешава у животу, описује се 

понашање и деце и одраслих и по томе је књига веома актуелна. Дечак Пера је стално 

говорио „Учићу касније, учићу кад прође серија“, није учио за контролни из математике, а 

онда је заспао и сањао да је корњача и да је веома спор. Није умео да уради ни један 

задатак и сви су били разочарани у њега. Пробудио се и решио да учи пре школе, био је 

задовољан што је одлучио да уради нешто добро за себе и што му више нико неће рећи ра 

развлачи. 

Читаоци могу да науче зашто су несигурни, уплашени и не воле да раде неке ствари и 

како да реше проблем одуговлачења. Наћи ћете 20 начина да престанете са 

одуговлачењем. У сваком поглављу је лепо и јасно описано како да што брже урадите све 

своје обавезе. Треба да је прочитате, биће мање напетости у вашем животу. 

Мени је књига много помогла да лакше завршим неке обавезе. Најбољи начин да се 

решите одуговлачења је „Направи план, буди паметан“, писци препоручују да се 

испланирају обавезе у школи и кући, време за игру и забаву и сл. Ова идеје ми се много 

свиђа, већ сам написао план за следећу недељу. 

Ово је веома поучна књига о лошим стварима у нашем 

животу са којима треба да престанемо. Препоручујем је 

својим друговима, нарочито онима који мисле да су књиге 

безвезе, јер их мрзи да читају. Читајте, ово је и забавна 

књига и веома корисна. 

Алекса Тришић VI1 

О д  с у т р а  н е  о д у г о в л а ч и м !  ( А л и  с т в а р н о ! )  

Приручник „Од сутра не одуговлачим! (Али стварно!)“ 

је написан као да писци имају и лично искуство у 

одуговлачењу и намењена је и деци и одраслима, иако 

почиње причом о дечаку Пери који има проблема са 

одлагањем обавеза. 

Књига ми се није свидела на почетку, али док сам је читао схватио сам да је корисна. 

У њој су важне чињенице о одуговлачењу и начини да се опростимо од њега, све је јасно и 

убедљиво и свако ко уме да чита моћи ће да разуме шта треба да ради. Почео сам да 

мењам своје понашање од кад сам прочитао књигу, користим савете и мање одуговлачим, 

а то је, вероватно, била намера писаца, да помогну читаоцима да реше проблем. 

Добро је што се објашњавају ситуације везане и за школу и за кућне обавезе. 

Омиљен део ми је  „Преоптерећен си“, препознао сам се и смањио своје обавезе на оне 

важне. Савет који говори о учењу песмице сам испробао и стварно је добар, иако сам 

сумњао у то да ми може помоћи. 

У књизи има и пуно слика које помажу да боље разумемо зашто одуговлачимо, на 

њима је супер херој Разбијач Одуговлачења (РО) који се на различите начине бори против 

проблема. Свиђа ми се кад његова песница рашчишћава проблеме и прави звуке: „Буп!“ 

„Трас!“. Тако ћу и ја. За сваки савет постоји илустрација која може да помогне да и ми 

нешто слично урадимо. 

Порука овог приручника је да не треба да одуговлачимо, иако се чини да је тако 

лакше, није препоручљиво, јер само нама прави штету. На крају се књига враћа на дечака 

Перу који се после страшног сна променио и опаметио и није више одуговлачио. 

Препоручујем књигу свој деци, надам се да ће научити како да победе одуговлачење и 

буду успешнији. 

Лазар Илић VI1 
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У џ б е н и к  з а  з а љ у б љ и в а њ е  

Аутор Ирена Тиодоровић, Издавач Креативни центар, објављено 2010. године 

Ова је књига почиње као дневник једне девојчице, Ирене, ученице седмог разреда, 

која решава да напише уџбеник за заљубљивање. У том уџбенику има 10 лекција, а између 

лекција су разни записи, питања за истраживање, размишљања осталих о љубави и 

заљубљивању, СМС поруке, четовања, снови, разговор родитеља, тест, анкета и друго. 

Завршава се као дневник једног заљубљеног дечака из Ирениног одељења. Књига личи на 

роман, јер има главног јунака, Ирену, има и других ликова и догађаја и причу која се 

срећно завршава. 

Тема је заљубљеност, Ирена размишља о свим важним питањима: зашто да се 

заљубиш, кад се треба заљубити, како знаш кад си заљубљен... Све то да би на крају 

схватила да је она заљубљена и да је дечко у кога је заљубљена ту, поред ње. 

Ирена – Ика је веома радознала и маштовита, прислушкује одрасле, разговара са 

својим друговима, закључује. Закључци су занимљиви, иако су понекад без икаквог смисла 

и незрели: „Не чекај да луди камен потражи тебе, већ се баци у потрагу за њим. Нема 

правила, може да буде округао, елипсаст...“ 

Свиђа ми део кад прави анкету са друговима и кад сазнајемо шта деца наших година 

мисле о заљубљености, шта дечаци мисле о девојчицама и како девојчице виде дечаке. 

У књизи има много илустрација, један мој друг каже да јо ово стрип. Симпатичне су, 

књига је баш шарена и лепа. Најлепше је што је на крају Ика сама научила да шта је 

заљубљеност и колико је то важно осећање. 

Препоручујем књигу основцима, ми размишљамо слично јунацима ове књиге. Неки не 

схватају заљубљивање озбиљно, али се ипак сви заљубљујемо. 

 

Нина Илић VII1 

У џ б е н и к  з а  з а љ у б љ и в а њ е  

Аутор Ирена Тиодоровић, Издавач Креативни центар, 

објављено 2010. године. 

Књига „Уџбеник за заљубљивање“ ми се највише 

допала од свих књига које сам читала за Оштро перо. 

У овом приручнику, Ирена - Ика, тринаестогодишња 

девојчица, води дневник у коме пише кад је неко спреман 

да се заљуби и зашто се заљубљује. У својеврсном 

истраживању она пита за мишљење другове, али и старије, 

описује дечаке из свог одељења и њихове разговоре и 

размишљања, прислушкује разговоре своје сестре. Из тога настају њене теорије, помало 

звуче глупо, али су шаљиве и углавном истините. 

Књига се заиста може назвати уџбеником, јер је Ирена написла 10 лекција и све су 

подједнако забавне и смешне. У једној лекцији је ради истраживања направила 

експеримент, правила се да је заљубљена и смувала се са једним дечаком. Експеримент је 

био неуспешан, Ика открива да глумљење заљубљености није могуће и да није научила 

ништа из уџбеника који прави. 

Онда долази најбоља и најзанимљивија, десета, лекција. Ика схвата да је заљубљена 

у свог друга из клупе и жели то да му каже. Сматрала га је великим смором и стално 

мислила да се она неће заљубити, јер је то глупо, али на крају му признаје своја осећања. 

Браво! Још је боље што је љубав узвраћена, а то се ретко дешава ван књиге. 

У књизи има илустрација на свакој страни, прате текст, одличне су и забавне. Ту је и 

постер у десет слика, за сваку лекцију по једна, са најбољом последњом сликом и 

закључком: „Ма, батали уџбеник и крени у акцију“. 

Препоручујем свима да крену у акцију, набавите књигу, читајте и уживајте. Постер 

обавезно ставите на видно место и редовно гледајте и читајте и, наравно, заљубите се. 

 

Анђела Илић VII1 
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С О С  з а  т и н е ј џ е р е   

Писац Ружица Обрадовић, илустратор Добросав Боб Живковић, издавач Креативни 

центар, издање 2007. 

Кад си млад муче те разни проблеми и питања, не усуђујеш се да питаш за савет 

родитеље и другове, јер се стидиш и блам те је. У овој књизи наћи ћеш одговор на сва та 

питања. 

Ружица Обрадовић, психолог, даје одговоре на питања мојих вршњака и оних мало 

старијих. Књига се лако чита, разумљива је, савети су одговарајући, јасни и могу се 

применити. Аутор информише читаоца о важним животним ситуацијама, убедљив је кад 

даје могућа решења. 

Има више делова, најбољи су „Ја“ и „Ја и љубав“, они о породици и школи су мени 

мало досадни, али за неког могу бити веома корисни. Најбољи део је текст о флертовању. 

Мени другарице стално кажу да флертујем, али док нисам прочитала ову књигу нисам 

хтела да их слушам. Сад знам шта значи та реч и знам да ја то стварно радим, али 

несвесно, или спонтано. Шта могу? Ипак, није то ништа лоше. 

Читање књиге је било углавном забавно, има много тема и на неке сам се враћала 

неколико пута. Свима сам показала део у коме је питање: „Како објашњавате нагле 

промене расположења које у нашим годинама иду из крајности у крајност?“ Одговор је: 

„Вашим годинама.“ Ово је диван и смешан одговор. 

Ја сам очекивала неку озбиљну и дугачку причу, а 

одговор је већ ту, у нама и нашим годинама. 

Приручник је користан за решавање личних, 

љубавних и породичних проблема, проблема са 

школом и друговима. Савети могу да помогну да се 

снађемо у различитим ситуацијама и упуте на бољи 

пут којим треба да кренемо. 

Оно што је мана књиге су илустрације. Немају 

баш много везе са текстовима, девојчице су дебеле, 

а дечаци стално слине, балаве и сувише су ниски. 

 

Тијана Марковић VIII1 

С О С  з а  т и н е ј џ е р е   

Ово је психолошки приручник за младе од 14 до 18 година и може да помогне у 

решавању проблема младости који нам се чине великим, тешким и нерешивим, како каже 

аутор, иначе психолог. 

Заиста сам из ове књиге сазнала оно што ме интересује, а о чему нисам смела да 

питам за савет. Пронашла сам много информација, објашњења неких свакодневних мука и 

схватила да се решење може наћи. 

Књига има пет поглавља: Ја, Ја и пријатељи вршњаци, Ја и љубав, Ја и школа, Ја и 

породица. У сваком поглављу питања и одговори-објашњења и савети. Аутор је убедљив, 

анализира проблем, даје довољно података и, понекад, и више различитих мишљења и 

начина за решавање проблема. 

Веома користан је текст о депресији и плакању. Научила сам да треба да се бавим 

спортом, да се више дружим, а најбитније је да размишљам позитивно. Мени је приручник 

помогао и да разумем боље проблем пријатељства, да нису сви које познајемо пријатељи, 

прави пријатељ је онај ко доноси радост, љубав, пажњу. За све моје вршњаке користан је 

и савет како побољшати памћење. 

У књизи има и илустрација, али ми се не свиђају, ликови су чудни, дебиласти. Можда 

је илустратор хтео да слике буду смешне, али није успео. 

Приручник је веома поучан, препоручујем га свима који имају дилеме, а глупо им је 

да са неким о томе разговарају. 

 

Ивана Јекић VIII1 
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Дечије стваралаштво 

М о ј  љ у б и м а ц  

Обожавам животиње. Мој љубимац је пас и зове се Снупи. Осмог септембра, на 

теткин рођендан, дека га је донео у њен стан. Био је тако мали. Он је по раси ши-цу, 

пореклом је из Кине, некада је служио да великашима греје ноге. Ова раса пса је ретка у 

Србији. Од тога ми смо нераздвојни и све радимо заједно. Снупи има три месеца и три 

кила, има браон очи и врло мекану длаку. Снупи обожава да се игра, њему ниједан дан 

није лош, он је увек расположен и веома брзо памти. Воли да једе и спава. 

Он и ја смо као два најбоља друга, он зна сваку моју тајну. Кратко је са мном, живот 

ми је занимљивији и једва чекам да видим шта ће даље бити. 

Сања Симић V2 

М о ј  љ у б и м а ц  

Много волим животињице, а нарочито 

псе. Мој љубимац је пас, зове се Бели, он је 

по раси хаски. Добила сам га од стрица и он 

је са мном одрастао. Има крупне црне очи, 

беле је боје и помало личи на вука, чак и 

завија као вук. Велики је и изгледа врло 

опасно, али је, уствари, добар. 

Волим да се играм са њим и доста 

времена проводимо заједно. Нас двоје смо 

као два друга. Он воли воду и зато га често 

купам. 

Има мио поглед као човек и понекад ми се учини да хоће нешто да ми каже. Увек га 

разумем иако он не говори. Волим свог пса и 

надам се да ћемо се и даље лепо дружити. 

Тамара Станковић V2 

М о ј  љ у б и м а ц  

Свако дете воли животиње, а ја највише 

волим моју куцу Лану. Она је рођена 2. априла 

2008. године. Има браон очи и покривена је 

густом жућкастом длаком. Лана је дебељуца и 

веома послушна. Има омиљену игру, а то је да се 

јуримо. Кад ме Лана јури, она ме и ухвати зубима 

за ногавицу и почне да ме вуче. Кад ја јурим њу, 

једва је стигнем, а онда она легне на леђа и воли 

да је мазим по стомаку. 

Лана воли да се купа. Први пут смо је купали 

кад је имала месец дана. Мислили смо да ћемо 

муку мучити, али је испало другачије. Била је 

сасвим мирна, обожава да се купа и дан данас. 

Лана и ја заједно једемо слаткише. Ако једем 

чоколаду, дам и њој и онда она весело маше 

репом. 

Срећна сам што имам тако добру куцу. 

 

Александра Бошњаковић V2 
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О  т е б и  ж е л и м  д а  п и ш е м  

Имам велику жељу да пишем о теби, иако знам да би ти сметало кад би знао за то. 

Желим да пишем о томе какав утисак остављаш на мене, кад то не могу да ти кажем у 

лице. И криво ми је због тога. За мене ниси било ко, важнији си ми од свих, али знајући да 

ја то теби нисам, трудим се да ти покажем колико те мрзим. А, у дубини душе се надам да 

ћеш схватити да је то понашење потпуно супротно од оног што осећам. Надам се да, 

уствари, не смеш да ми признаш да ти и даље значим. Надам се... 

Не знам ни сама зашто ми толико значиш кад је прошло толико времена. И не могу да 

заборавим твоје смеђе очи, које гледају лепше од других, твој осмех лепши од било чијег 

који увек измами и мој осмех, твој чврст и топао загрљај из ког нисам желела да одем..., а 

отишла сам. Не знам како, ни зашто се то десило. Посвађали смо се и никада више ни реч 

нисмо проговорили, а разлога се више и не сећам. Било је нешто безазлено, али си био 

превише тврдоглав и поносан да би прешао преко тога. Остало је само да чекам, сад већ 

превише дуго, навикавам се. И идем даље, некако. 

А, ти ми тако недостајеш. Другачији си од других, имаш оно што сам у свакоме 

тражила, а нисам нашла, нити ћу наћи, јер нико није као ти. Нико нема толику потребу за 

истеривањем правде, нико нема толико самопоуздања, јак карактер и свој став у свему. 

Имаш своје ја и зато те толико волим, зато што смо слични, зато што си ме свему научио. 

Због тебе сам оваква каква јесам и на томе ћу ти увек бити захвална и увек ћу те се сећати 

као нечег најлепшег у животу. 

Тамара Живановић VIII2 

Ж и в о т  ј е  ч у д о  

Свакаква чуда су 

се десила у мом животу. 

Нагледао сам се и 

наслушао многих ства-

ри, али да видим 

ванземаљце није ми се 

дешавало до недавно. 

Било је предивно 

вече са звездама на 

небу и понеком падали-

цом. Јео сам и полако 

се спремао да одем у 

земљу снова у још 

једну измишљену аван-

туру кад, одједном, мој 

брат Марко улете у 

кућу и рече ми да 

одмах изађем напоље. Онако, већ поспан, упитах га о чему се ради, а он ми рече да је 

видео ванземаљце. У том тренутку сам се збунио. Помислих да, можда, већ сањам. Излетех 

као муња да видим чудо невиђено. Стварно, на небу је било нечега. Некаква сенка се 

померала. Био сам задивљен. Онда је дивљење прешло у страх. Ипак, ванземаљце не 

виђам сваког дана. После дужег гледања све сам мање био убеђен да је то нешто 

ванземаљско и рекао сам брату да је то само обична светлост. Отишао сам на спавање, али 

један део мене је веровао да су то били они. 

Следећег јутра сам на телевизији чуо да су виђене исте сенке у Њу Јорку. Нисам знао 

у шта да верујем. Пре два дана сам се враћао кући са тренинга и изненада се на небу 

нешто створило. Личило је на поларну светлост, али онда се појавио чудан светлећи круг. 

Рекао сам другу, са којим сам био, да су то ванземаљци, а он се само насмејао и објаснио 

да је то светло са оближње пумпе. Ево, и сами видите како живот може бити чудо. 

Ванземаљци, шта ми би? Мада, ко зна? 

Милош Стевановић VII2 
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Н е о б и ч а н  д а н  

Данас је један необичан дан. Средина је децембра, али топло је као у пролеће. Кад 

изађем напоље чујем како врабац и даље пева са гранчице ораховог дрвета. Данас сунце 

толико греје да се напоље може ићи у дуксерици. Леп дан за игру, деца трче и уживају. 

Некако ми је чудно ово време као да је неко помешао пролеће и зиму. Нема чак ни 

толико кише као у пролеће. Волим кад је топло, али још мало па ће права зима. Изгледа да 

је мајка природа заборавила на зиму. Где је тај снег? 

Александра Илић V2 

Ј о ш  ј е д н а  л е т њ а  п р и ч а  

Било је јако лепо и занимљиво лето. Тетка нас је позвала да дођемо код ње, у Нови 

Пазар. Пут је веома дуг и напоран, али смо ипак одлучили да идемо. Била сам узбуђена и 

срећна што ћу видети тетку и њену малу ћеркицу. Спаковали смо се и кренули. Било је то 

тешких пет сати у колима. 

Тетка нас је лепо дочекала. Кад смо се одморили, предложила је да нам покаже град. 

Тамо има људи друге вере, они иду у џамије и не крсте са као ми. Посетили смо џамије и 

видели и друге знаменитости. Било је дивно, ишли смо у ресторан, храна је била одлична. 

Људи су веома љубазни и гостољубиви. 

Недељу дана је брзо прошло. Стекла сам нове пријатеље и искуство које се не може 

заборавити. Добро је променити околину и упознати нове људе и њихов начин живота. 

Било је то незаборавно лето. Волела бих да поново одем тамо. 

Магдалена Крупежевић VI2 

Ш е т њ а  к р о з  ш у м у  

Јесен се дошуњала у мој крај, водећи 

са собом хладноћу, кишу и ветар. Али, мени 

то није засметало да се прошетам густом, 

листопадном шумом. Стаза је прекривена 

дебелим слојем тамног лишћа које жалосно 

шушти под ногама. Хладни северац краде 

гранама наранџасто лишће, па га тихо 

спушта на мокру топлу траву. Ситне капи 

кише се сливају низ избраздану кору старог 

храста и отичу у блатњаву бару у његовом 

подножју. Велика јата птица селица журе да 

што пре стигну у топле карјеве, па се 

хитрим замасима крила удаљавају из ове, 

некада зелене, а сада туробне шуме. 

Веверице стављају лешнике и орахе у своје 

дупље да би на зиму имале чиме да се 

хране. Јежеви су већ направили удобни 

лежај од лишћа у свом подземном дому, па 

сад мирно сањају о топлом пролећу и шуми 

која ће опет бити зелена. Печурке се крију у 

мокрој трави, стидљиво савијајући покисле 

капице. 

А ја све разгледам. И враћам се кући 

пуна утисака. Јесен је, мислим, најмокрије 

годишње доба. Да, баш тако, кишница ми се 

већ увукла у ципеле и ноге су ми потпуно мокре. 

Теодора Поповић VI2 
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О јабукама и људима 
Тематска настава „О 

јабукама и људима“, остварена је 

у седмом разреду на заједничким 

часовима школског библиотекара 

и наставника информатике и 

рачунарства и српског језика, 

као и на појединим часовима 

ликовне културе, биологије, 

енглеског језика и физике. 

Ученици су сагледали тему са 

различитих становишта и 

прорађивали је на различите 

начине. Ученици су разговарали 

о значењу и симболици појма 

„јабука“, упознали се са 

књижевним, ликовним и филмским делима у којима се јавља мотив јабуке, са значењима 

фраза „златна јабука“, „јабука раздора“, „забрањено воће“, „An apple a day keeps the 

doctor away“, „Big apple“ и сл. Радили су литерарне и ликовне радове са темом „Јабука“. 

Развијали су социјалне вештине, толеранцију, сарадничко и вршњачко учење. 

Већина часова је одржана у дигиталној учионици; ученици су користили штампане и 

електронске изворе информација, 

развијали информациону и информатичку 

писменост, радили тестове. Упознали су се 

са појмовима: дигитална библиотека, 

електронска књига, електронско учење, 

ауторска права, информациона писменост. 

Користили су Интернет за проналажење, 

читање и издвајање одређених делова 

текста/књига и решавање задатака. На 

часовима су примењене, осим класичних 

наставних метода и техника, и методе 

„вртлог идеја“ (brainstorming), мапе ума, 

слободан разговор, постављање питања и 

супротстављање мишљења аргументима. 

Ученици су основну идеју мапе ума урадили на часу информатике и рачунарства, допунили 

је на часовима српког језика, а онда су је уметнички уобличили на часовима ликовне 

културе и од основне идеје да се наведу значења јабуке и фразе у којима се јавља јабука 

дошли до уметничког дела. 

Тематска настава је једним делом рађена и у осталим разредима. На часовима српског 

језика ученици су у текстовима који 

се налазе у читанкама или у домаћој 

лектири проналазили текстове из 

народне и уметничке књижевности у 

којима се налази појам јабука, 

објашњавали сврху и смисао појма. 

Решавали су задатке из тестова 

припремљених у складу са 

образовним стандардима за српски 

језик и исходима за информатику и 

рачунарство и прилагођених сваком 

разреду појединачно и радили су 

литерарне и ликовне радове. 

Представљамо вам најуспешније 

радове и атмосферу на часовима. 

Слађана Галушка 
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Сваког дана треба јабуку појести 

да се не бојиш ни једне болести. 

Кад јабуку поједем не боли ме глава, 

то је за сваког воћка права. 

Сок од јабуке направи се лако 

то је да заслади се свако. 

Црвена јабука једе се и сада, 

једу је деца из села и града. 

Јабуко, јабуко, црвене боје, 

ти си воће омиљено моје. 

Кад јабука цвета, цео крај мирише, 

под јабуку седне дете да се надише. 

Моја мама од јабуке прави 

колаче и пите и мени каже: 

„Једи, дете, оне од болести штите. 

 

Јелена Илић VI2         

Ј а б у к а  

Била црвена, жута ил' бела, 

мени је увек пријала цела. 

Била велика, средња, ил' мала, 

у наш стомак увек је стала. 

Слатка ил' кисела, 

деца су поред ње увек весела. 

Јабука је дивно воће, 

и једе је кад ко хоће. 

У свађи се користи  

да се њом гађа, 

али зато је после много слађа. 

Мени јабука много годи, 

и зато волим кад добро роди. 

 

Сања Симић V2         
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Црвену, или зелену, свако дете хоће, 

јабука је моје омиљено воће. 

Дневно бар по једну, да се не заборави 

јабука је најслађи пут да будемо здрави. 

Верујте у то, нису приче празне, 

јабука садржи витамине разне. 

Али слађе на свету није ништа 

него кад узмеш јабуку из туђег дворишта. 

Деца јесен лепу највише желе 

кад на грани буду јабучице зреле. 

За ствари су многе јабуке красне, 

највише волим посластице сласне. 

Црвену, или зелену, свако дете хоће, 

јабука је моје омиљено воће. 

 

Лука Гајић VII2 

Ј а б у к а  

Јесен – годишње доба са милион нијанси наранџасте, жуте, црвене браон, и помало 

зелене боје. Волим те нијансе јесени, али највише волим воће, слатко воће. На хиљаде 

јабука, крушака, дуња и гроздова, који као да чекају да их неко убере и у сласт поједе. 

Најрадије берем и једем јабуке. Црвене, жуте, ситне, крупне, свеједно. Од маме сам 

сазнала да је прво воће које сам, као беба, пробала било печена јабука. И сада то волим. 

Док се пече у рерни шпорета на дрва, шири се опојан мирис од кога полази вода на уста. 

А, онда долази сочна, мека, испечена јабука. 

Најлепша је свежа, таква каква је. Кажу да су најздравије непрскане, оне најситније, 

пегаве и квргаве. Изгледом не привлаче као оне крупне, које теже савршеном кругу, али 

су зато здравије. Леп је и сок од свежих јабука. Кад се изрендају, и оцеди се сок, од 

изрендане масе направи се лепа пита и поспе циметом и ванилин шећером да цело 

двориште мирише. 

Зими, после дугог санкања, најбоље угреје компот од јабука. Волим јабуке на још 

много начина, али није било увек тако. Нисам их волела кад сам читала бајку о Снежани 

коју је зла маћеха отровала јабуком. 

Јабука је присутна у свакодневном животу и у бајкама, али има је и у физици. Јабука 

је помогла Њутну да открије гравитацију. Спомиње се у историји и веронауци. Користи се 

као лек. Као што кажу у реклами: „У све се меша!“ 

 

Јована Илић VII2 

Ј а б у к а  

Већ смо дубоко загазили у јесен, а она нам је донела много различитих дарова, воћа 

и поврћа. Али кад кажемо јесен и помислимо на њене плодове, прво нам падне на памет 

краљица воћа – јабука. Како многи верују, јабука је стигла право из раја и није само 

симбол греха, пожуде и љубави, већ и вечне младости. Хришћани верују да историја јабуке 

почиње у првој књизи Библије, змија је довела Еву у искушење да загризе „забрањено 

воће“. Иако се реч јабука не помиње у Библији, кроз векове и интерпретације многих 

сликара и песника, добила је епитет „рајско воће“. Инспирација је можда потекла из грчке 

митологије, где се спомињу златне јабуке. Оне су биле поклон Геје Хери за венчање са 

Зевсом. У келтској митологији богови једу јабуке да би били вечито млади. Јабука је воћка 

која се помиње и у нашој народној књижевности као „црвена јабука“, „од злата јабука“. 

 

Андријана Станковић VII2 
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Ј а б у к а  

Волим јабуке, јер их узгајам, не баш ја, него моји родитељи. Волим кад мама спрема 

специјалитете, сваки је леп на свој начин. Најлепша је лења пита, јер има посебан мирис и 

укус. Око узгоја јабуке има доста посла, нарочито кад је сезона брања. Јабуке траже 

велику негу, прскање одређеним препаратима ради заштите од инсеката и болести. 

Највише волим кад је берба јабука. Мој брат и ја помажемо мами и тати у брању. 

Најслађе је после бербе, цела породица седне за сто и сви јуживамо у сочним јабукама и 

маминим спесијалитетима. 

Ана Васић VII2 

Ј а б у к а  

Јабука спада у најраспростањеније јабучасто воће. У нашим крајевима постоје велике 

плантаже јабука. Јабуке могу бити жуте, зелене, црвене. киселе и слатке. Различитог су 

облика и величине. Здраво је појести свежу јабуку. Од јабуке се праве сокови, џемови, 

компоти, али и разне посластице и колачи. Највише волим туфахије, јабуке пуњене шлагом 

и орасима као и питу од јабука. 

Јабука је, поред тога што је најраспросрањеније, уједно и најстарије воће у нашем 

крају. Наше баке су говориле да је јабуке најбоље јести ујутру, јер онда је злато и највише 

прија, у подне је сребро, а увече је гвожђе, јер најмање прија. Јабука је симбол здравља и 

често се каже румен као јабука. Многи обичаји су везани за јабуку, као венчање, крштења. 

У нашем народу јабуком се позивају гости на свадбу, јабука је симбол другарства и 

пријатељства.  

Јабука се често помиње и у народним песмама као симбол снаге једног народа. 

Јована Николић VI2 

Ј а б у к а  

Моје омиљено воће је јабука. Иако сви кажу да је нездраво воће због многобројног 

прскања, не мислим тако. Највише волим доба кад јабука зри. Не бирам да ли је ситна, 

лепа или крупна, ја је једем. Чим прва узри, одем, уберем је и поједем. У томе је предност 

деце која живе на селу у односу на оне из града. Дрвеће са ког једем јабуке је воћњак мог 

комшије. Туђе је најслађе. Обожавам зреле и јако црвене јабуке, тада су много слатке. А, 

волим и компот. Јабука је посебно воће, не може је заменти ни једно друго. 

Бојана Милутиновић VII2 

 

Ј а б у к а  

Слатка, румена,  

кисела, зелена, 

велика или малена, 

најлепше је воће 

и свако дете на свету 

је хоће. 

У ово време  

јабуке се беру 

и продају на  

велику меру. 

Сва деца јабуке желе 

И њима се веселе. 

 

Душан Гајић VII2 
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Ј а б у к а  н а  д р у м у  

Има много година како су ме засадили. У почетку су ме људи стално посећивали и 

бринули о мени. Сваког дана би долазио неко из оближњег села и заливао ме. Била сам 

пресрећна због брижности људи. Чак су и деца била стрпљива и нису кидала моје гране и 

брала зелене плодове. Како сам почела да старим све се променило. Никога није било 

брига за мене. Не знам шта је довело до таквог понашања. Сада, кад-код неко прође поред 

мене откине бар по једну - две гране. И деца су постала нестрпљива, па беру зелене 

плодове и покушавају да их једу. Пошто су плодови кисели, они их бацају. Не знам чему та 

нетрпељивост. Моја улога је да рађам плодове, они треба да се беру тек кад сазру, тада ме 

мање боли, зато што знам да ће они некоме донети ужитак. 

Кад се људи разболе доктори им кажу да им недостају витамини, а они неће да их 

једу, јер можда виде црва у њој, а не знају вредност таквог плода. То значи да ме нису 

прскали модерним хемикалијама, већ сам природна, лепа и здрава. 

Видећу, шта ће људи урадити када ме више не буде било. Да ли ће их нешто 

подсећати на мене. Сигурно хоће. Била сам другачија од свих, била сам орјентир у 

широким, војвођанским пољима, била сам персијског калема, „нахерена“ на једну страну. 

Имала сам зеленобеле цветове, имала сам кисело слатке плодове. Боже, како сам била 

лепа, млада, згодна, вредна. 

Али све избледи и све 

нестане. И љубав и сажаљење. 

Сигурна сам да ће после мене људи 

садити воћке али се надам да ће 

оне имати другачији живот и да ће 

се људи опаметити. 

Јована Илић VII2 

Ј а б у к а  н и ј е  в а ж н а  

Јабука је биљка чије плодове 

треба узимати. Када у пролеће 

цвета треба узети по коју грану да 

би нам мирисало у стану. Чему 

служи ако се не може брати и 

уништавати. Иначе, све што нам је 

дала природа ми морамо узети, па и 

да одломимо коју грану, што да не. 

Остала је једна једина сама поред друма и шта она ту ради? Треба је исећи. Њена је 

обавеза да даје људима плодове и зашто да их људи не беру. Што да стоје на дрвету, нису 

јој потребни. Боље је кидати и гађати, док још има шта са убере. Па и деца морају нечим 

да се играју, шта фали убрати коју јабуку, одломити грану и ударарати је? Не морам да 

чекам да узри, јер кад је зрела пуна је оних љигавих, грозних црва. Онда видим црва који 

се мигољи и поздравља ме. Наравно, бацам такву јабуку, не дозвољавам да ми се јавља 

неки мали, ружни, одвратни црв. 

Кад покушам да се попнем на њу и да узмем неку лепшу јабуку, стабло је пуно 

хвалисавих, вредних мрава који ме уједају. Она треба да ми поклони плодове, а не да их 

штити као да су злато, чак и злато бих лакше узела. А и нису нешто вредне труда. Пуно је 

буба које је посећују, па и оса и пчела од којих се није могло прићи. 

И онај бор који је стајао поред ње, како ме је нервирао. Стајали су као да се воле, то 

је тако грозно. Ако су га посекли, и треба, бар је тим људима било топло. 

Неки људи кажу да је лепа, али није, она је квргава, стара, искривљена, болесна. 

Бљак! Па она није ја, па да буде лепа. Не волим да ми кажу да сам здрава као јабука. 

Немам црве! 

Берем их, а не волим их. Мрзим их. Дојадиле су ми. Опоре су, грозне су. Бљак! Бљак! 

Маријана Станковић VII2 
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Ј а б у к а ,  з л а  и  б е с к о р и с н а  

Јабуке су симбол зла већ вековима. Помињу се у 

Библији као искушење и грех и разлог за протеривање 

људи из раја. 

Данас су киселе, или црвљиве, или труле. И баш ме 

брига за јабуке. Имају само једну добру страну, може се од 

њих направити добра ватра. Није ни за то неко посебно 

дрво. Има много бољег: багрем, храст... Много дуже држе 

ватру. 

Кажу неки да је лепа у пролеће кад цвета. Ха, бела 

боја, па то и није боја, шта је ту лепо. Али, највише мрзим 

ону стару, исушену, грозну јабуку, тамо крај пута на оној 

пољани. Да је млада могао бих да је поднесем. Овако, кад 

прођем поред ње, оно лишће ме удара у лице и квари ми 

фризуру. 

Некад сам чак волео да и једем јабуке са ње, а онда 

сам, замало, појео једну црвљиву. Таман сам загризао, а из 

ње излазе два црва мешкоље се и буље у мене и ругају ми 

се, а мени је све горе. Ту сам јабуку изгазио и испљувао и 

поново газио док се нисам оклизнуо и просуо по земљи. И баш тад ми је пала друга јабука 

посред чела. Устао сам и шутнуо у стабло. Јаукао сам целим путем до куће. Мрзим је, 

мрзим!!! 

Милош Симић VII2 

Н е к а д  и  с а д  

Некада сам била 

лепа и млада и сви су 

ме обилазили, гледали 

и дивили ми се. Кише и 

снег су прали моју кожу 

и косу, поветарац ме је 

сушио, а птице су ми 

помагале да будем 

уредна и лепа.  

Обожавала сам 

топли, летњи пљусак 

од ког су гране и лишће 

постајали тешки. А, 

онда сам сунчала 

јабучице које су 

постајале све руменије. 

Поред мене је био 

један бор, елегантан и романтичан. Био је толико згодан да ми се завртело у глави сваки 

пут кад бих га погледала. Волели смо се, додиривали гранама, а наше лишће се пазило и 

мазило. Наша љубав је била тако јака да ме и данас одржава у животу. Били смо заједно 

40 година, све, док се, једног грозног дана није зачуо звук тестере. Исекли су и бор и моје 

срце. 

Никад се нисам потпуно опоравила од ужаса, остарила сам и осамила се. Као да су ме 

сви заборавили. Птице ми не рашчешљавају косу као пре, свака кап кише чини да се 

осећам лоше, а ветар ме прејако удара. 

Људи су најгори, бахати, безобзирни, ломе гранчице и повређују ме. Деца беру 

зелене јабучице и гађају се њима. Све ме то боли, али трпим. И даље желим да украшавам 

природу, да заклањам људе од врелог сунца и дајем им слатке и зреле плодове. 

Сања Туфегџић VII2 
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С м у ш е н и  е к о л о г  

Данас ћу одржати предавање из екологије у једној школи. Испричаћу им да дрвеће, 

на пример јабуке, не треба да сечемо, јер су оне дар природе. Треба их чувати да би нам 

дуго давале плодове. Многи људи узимају природу здраво за готово. Зато и јабуке, ако им 

се не свиде, бацају и кидају не размишљајући о последицама свог понашања. Не схватају 

значај јабуке за здравље, а њени витамини лече болесне и здравима дају имунитет. 

Модерни људи размишљају само о градњи солитера и тржних центара и не маре за 

природу. Понашају се безобзирно и не примећују да постоје биљке и животиње чији 

животи зависе од нашег понашања. Једно стабло је пребивалиште многим животињама, а 

човек може да уништи све то у једном трену. Цвеће нам улепшава околину, а често га и 

деца и одрасли кидају и носе, а кад им досади, баце га без трунке савести. 

Мој задатак је да подучавам децу да се правилно опходе према природи. Треба да 

уживају у њој и не загађују је и не 

повређују. Наводим увек свој лични 

пример бриге о природном богатству 

које имамо и надам се да ће се други 

угледати на мене. Садим дрвеће и 

цвеће, бринем о њима, храним 

животиње и сакупљам отпад. 

Мото мојих предавања је: Људи 

не уништавајте планету, тако 

уништавате сами себе. 

Лука Гајић VII2 

В е с е л и  д е ч а к  

Свакодневно пролазим поред 

многих јабука, крушака и других 

воћки. Није да ми није стало до њих, али, једноставно, не занимама ме каква је, чему 

служи, зашто је уопште ту. Није ми битно да ли ће је повредити то што сам јој покидао 

гране. Кад сам са пријатељима на излету, ломим гране да потпалим ватру. Ако би се неко 

дрво нашло на месту на коме мени смета, ишчупао бих га из корена. На планети и онако 

има више него довољно тих створења која понекад могу да нам праве проблеме. Биљке 

лети могу да угрозе животе људима који су алергични на полен. А тек животиње, ко њих 

стварно воли, бучне су, 

прљаве, уринирају на местима 

где се наша деца играју. 

Сећам се детињстав и 

авантура. Урезивао сам разне 

фигуре у стабла дрвећа у 

дворишту. На једном сам 

нацртао срце и у срцу име 

девојчице која ми се свиђала 

и своје име. Пењао сам се на 

јабуку и брао зелене плодове, 

па сам гађао пролазнике. А 

кад су јабуке узру у 

комшијском дворишту, пењао 

сам се на највише гране да 

дохватим оне црвене и сочне. 

Кидао сам лишће и по неку 

грану правећи штету. Баш сам 

био весело дете. 
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