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Од читања се расте
Књига „Од читања се расте“ говори о девојчици Тамари и њеним проблемима око учења
читања.
Данас чујем много критика у вези са рачунарима, а ова девојчица је успела да научи да чита
баш уз помоћ савремених технологија- интернета и рачунара. Да ли би неки родитељ рекао свом
детету да седне за рачунар и учи да чита? Звучи нестварно. Док су се родитељи трудили да је
натерају да чита и пише слова, није успевало. Да научи читање натерао је странац, дека испред
зграде . На ненаметљив начин је пробудио у њој жељу за учењем читања. Деда ми је
најзанимљивији лик у књизи. Из његовог понашања према Тамари одрасли могу много да науче.
Препоручио бих и великим и малим људима да прочитају ову књигу јер ће се добро забавити и
научити како се код деце буду жеља за учењем.
Матеја Јеремић II/2
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Добри Змај Жарко
У необичној и далекој земљи живеле су Мара и Јана.
Друштво им је правила маца Лена за коју су биле много
везане.
Једног дана кренуле су у шетњу. Веселе девојчице су се
запричале. Одједном су зачуле страшан фијук. Мислиле
су да је ветар. Био је то змај Жарко. Пролетео је поред
њих и отео мацу Лену. Потрчале су ка њој, али змај је би
бржи. Кренуле су у потрагу. Тражиле су је безуспешно.
Одједном су зачуле топот коња. Испред њих се створио
принц Марко. Понудио је да им помогне уз помоћ виле
Ине. Унбрзо су сво четворо кренули у потрагу. Чуло се
мјаукање. Пратили су звук. Дошли су до пећине. У тој
пећини је живео змај Жарко. Успеле су да на секунду
виде своју мацу заробљену у кавезу. Покушавали су да
одобровоље змаја, али безупсешно. Вила Ина је дошла
на одеју да употреби своју специјалну моћ коју може да
употреби само једном у годину дана. Та моћ је била да
уместо ватре, зачара змаја да бљује срца. Вила је бацила
чаролију док је змај спавао. Када се пробудио, чекало га
је изненађење. Кашљуцнуо је једном - ништа, други пут ништа, трећи пут је избацио једно велико срце. Мара,
Јана, Марко и Ина су се радовали јер је једно срце
ослободило њихову Лену. Одједном Змај је почео да се
смеје и мази мацу.
Инина чаролија му је помогла да постане добри змај.
Марија Магдалена Стајић, Андријана Милошевић.
Андрија Николић, Милутин Јовановића. Павле Лазендић,
Страхиња Лазендић II/2
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Вештица Веца и змај Злоћко
Једном давно у далеком краљевству живеле су
две принцезе Ана и Нина.
Живеле су саме јер су
врло рано остале без родитеља. У одржавању
краљевства помагао им је принц Милош који је
живео у суседном краљевству јер је краљевство ове
две принцезе већ годинама било празно. Између та
два краљевства била је густа шума у коју две
принцезе нису никада крочиле. Причало се да ту живи зла вештица Веца и змај Злоћко. Једног
дана Ана и Нина су кренуле у шетњу са Милошем. Тог дана су решили да мало зађу у шуму и
провере да ли је тачно оно што се прича да ту живе два опасна бића. Само што су крочили у шуму,
зачули су вештичји смех, а изнад њихових глава летео је змај. Уплашили су се и почели да беже.
Нина је успела да се спаси, а Змај је својим крилима успео да ухвати Милоша и Ану. Узалуд их је
Нина дозивала. Вратила се кући уплакана. Толико је плакала да су се сузе сливале и текле, текле
све до друге земље у којој је живела вила Марина. Вила Марина је пратила траг суза и тако дошла
до принцезе Нине. Добра вила Марина је Нини открила тајну како се може доћи до замка, а то је
да створе другог змаја који би им био савезник јер око дворца вештице Веце круже мали змајеви.
Тако је настао добри змај Зоћа. Својом чаролијом послала је змаја у замак. Првог дана добри змај
је облетао око замка и схватио да је Злоћа Вецин слуга и да није баш толико зао колико се прича.
Успео је чак и да се спријатељи са њим. Сазнао је да је и њега једном давно Веца украла да би је
служио. Веца је имала намеру да освоји оба краљевства зато је прво крала змајеве, па је затим
кренула и на људе. Тако се бар мислило. Убрзо су се сви змајеви Вециног замка удружили и
направили план како да победе Вецу. Змај је од виле Марине добио моћ, а то је да бљује најјачу
ватру која ће да буде толико јака да истопи зло вештичје срце. Са осталим змајевима се договорио
да они не раде ништа док он не заврши борбу са Вецом. Тако је једне ноћ добри змај почео да
кашље и да бљује ватру какву Веца никада није видела. Почела је борба. Узалуд је Веца
покушавала да дозове своје змајеве, узалуд је бежала, али није успевала. Осетила је да јој се срце
топи, да излази зло из њега. Опирала се, али узалуд. Змај је био упоран. Успео је. Испред њега
није више стајала Веца већ немоћна и јадна жена. Још веће изненађење је било када су уместо
змајева, угледали људе. Златни кавез у којем су били заробљени Ана и Милош сам се отворио.
Све се одједном променило. Змај Злоћко је био Милошев брат, а змај Зоћа је остао змај који је
добио титулу почасног змаја оба краљевства. Одједном краљевство две девојчице је било пуно
људи као некада. Од густе шуме вила Марина је направила велики парк, а вештица Веца, сада
само Веца, преселила се код Нине и Ане и помагала им је у свакодневним пословима.
Потрудите се да својом топлином какву је имао змај Зоћа отопите свачије срце, па и оно
најтврђе.

Ива Секулић II/2 , Дуња Милићевић II/2
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Неустрашиве и радознале принцезе
Клара и Мина су принцезе. Веселе и помало
неустрашиве. Нису плашљиве као остале принцезе. Воле да
шетају и истражују.
Једног дана шетале су путем којим се нико никада није
усудио да шета. Одважне принцезе су решиле да крену без
имало страха и да сазнају зашто људи никада ту не шетају.
Одједном је постало необично мрачно и хладно. Хтеле су
да беже, али од страха ноге су им биле као укопане.
Одједном су осетиле необичну топлоту. Била је то вила
Лила са другарицом која је тек пошла у школу за виле. Вила
је кренула у шуму да види шта се дешава са њеним
помоћницима који су били на задатаку да уплаше
злогласног змаја. Све четири кренуле су пут пећине. Вила
Лила је осветљавала пут. У помоћ Лила је позвала и
једнорога. Када су стигле, виделе су да се вилински
помоћници боре. Као помоћ вила Лила је позвала
једнорога. Једнорог је бацио своју светлост дугиних боја.
Дугина светлост је била светлуцава и лепа, а змај се плашио
баш те светлости. Змај је побегао што је могао брже, а
једнорог је летео и бацао светлост све даље и даље. Када
су биле сигурне да су се ослободиле змаја, пустиле су
дневну светлост и све је било као некада.
Клара и Мина су научиле лекцију. Више никада нису
ишле саме на она места где нико не иде.
Матеја Јеремић. Дуња Живковић. Димитрије
Димитријевић. Теодора Грујић. Николина Јоксић. Лазар
Гајић, Маша Бекрић, Тадија Ђурић II/2
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Бајка о добром џину
Било је то у селу Поповић, испод Космаја.
У њему су живели вредни и паметни људи. Њихова деца су вредно учила и помагала
родитељима. У слободно време весело су јурила цветним пољима и пропланцима. У близини села
била је једна велика шума. У њој је живео добри џин Радоје. Излазио је из шуме врло ретко и само
онда када је требало некоме да помогне. Деца су често вирила у шуму да га виде. Једном када је
дечак Марко изгубио куцу, џин Радоје му је помогаода је пронађе. Сви су живели срећно док се
једне ноћи у селу нису појавили ванземаљци. Људи су видели седам чудних бића. Имали су
велике главе и буљаве очи. Сваке ноћи су по селу правили неред и плашили људе. Одрасли су са
страхом излазили из кућа, а деца упоште нису излазила. Нико није знао како да отера ванземаљце
све док се дечак Марко није сетио џина. Искрао се из села и потражио га у шуми. Замолио га је за
помоћ. Џин му је рекао да не брине. Џин је наредне ноћи чекао ванземаљце вирећи из шуме.
Када су се појавили, кренуо је према њима крупним корацима. Од његових корака тресла се
земља и чула се тутњава. Када су га
видели ванземаљцли, премрли су од
страха. Гледали су у њега не
проговарајући. Објаснио им је да није
лепо то што раде и рекао да људе оставе
на миру или ће имати посла са њим.
Ванземаљци су поседали у своје
летелице и отишли пут неба.
Нико их више није видео у селу. Сви
су наставили срећно да живе.
Филип Димитријевић II3
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Живе барбике
Миланка се једног дана играла луткама. Отишла је касније у кревет да спава и пожелела да
барбике буду живе.
Следећег јутра барбике су оживеле. Миланка им је уплашена полако прилазила. Сетила се да је
то уствари њена жеља. Испричала је својој мами шта се догодило. Сви су били одушевљени.
Миланка се играла са њима, разговарала, смејала. Те ноћи је пожелел да барбике остану живе
заувек. Следећег јутра барбике су седеле око ње на кревету и чекале да се играју. Миланка је била
одушевљена. Играле су се, разгледале хаљине, ципелице и накит. Мама им је сашила нове
хаљинице. Биле су јако срећне.
Наставиле су да се играју и друже.
Софија Марковић II3
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Девојчица и принцеза
Била једном једна девојчица која је
живела са татом, баком и деком. Имала је
сву љубав и пажњу овога света. Наизглед
све је било исто као и код њених вршњака.
Временом је двојчица схватила да је
њена породица другачија од осталих. У
очетку је то све збуњивало, није разумела
зашто деца толико плачу за мамом и зашто
је мама толико важна. Уживала је у сваком
новом дану, била је срећна и безбрижна.
Повремено је виђала маму јер мама има
своју породицу, а девојчица опет своју.
Године су пролазиле и дошло је време
поласка у школу. Девојчица је упознала
пуно другара, али се први пут срела са
обавезама, одговорношћу и изазовима. Све
је то она храбро носила на својим малим
плећима уз велику подршку својих укућана.
Једног дана дека се разболео. Брига и нека
тиха сета увукли су се у породицу. Радост и срећа су ретко свраћали у њихове животе. А онда је
дека заувек отишао. И више ништа није било исто, ни небо, ни сунце, ни трава. Чинило се као да
никада и неће бити. Време је пролазило, а облаци се никако нису разилазили из њеног маленог
живота. А онда се једног дана појавила дуга и сунце је поново засијало пуним сјајем. Тата је
обећао девојчици да ће је упопзнати са правом принцезом. У чипканој розе хаљини са сатенским
машницама, црним кикицама и блиставо белим осмехом изгледала је нестварно. Била је прелепа,
али и другачија. Пружила је девојчици руку и рекла:„Hi! I'm Stefany“. Девојчица је запањено
гледала у њу. Тата јој је пришао и рекао: „Ово је Стефани. Она је принцеза у својој земљи која се
налази далеко одавде, иза седам мора и седам гора, у Африци, али може бити и само наша, твоја
и моја принцеза, ако ти то желиш.“ Девојчица је климнула главом и раширила руке и потрчала у
загрљај принцези. Када је осетила меке дланове на својим раменима подигла је поглед и угледала
блистави осмех на прелепом црном лицу који је толико јако сијао, чинио јој се јачи од самог
Сунца. Сјај тог осмеха, топао загрљај и љубав коју је осетила учинили су девојчици да се осети
најсрећнијом девојчицом на свету, срећнијом и од најсрећније принцезе из бајке.
Тај осећај ме никада не напушта, јер девојчица из бајке сам ја, Ања. Бајка је моја. И стварна је.
Бајка коју живим.
Ања Секулић III1
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Бајка о принцези Ани
Некада давно живела је једна принцеза по имену Ана. Имала је дугу плаву косу и предивне
плаве очи попут неба.
Живела је у великом дворцу са мамом и татом из којег је често знала да се искраде и оде у
шуму да шета. Када би се вратила после шетње, њени родитељи би били љути и забринути.
Говорили су јој да никада не иде у шуму сама јер у шуми живи зла вештица која може да је отме.
После неколико мирних дана решила је поново да оде у шетњу. Шетајући безбрижно шумом,
налетела је на змаја који ју је одвео код зле вештице. Све то је видео Марко, младић из оближњег
села. Пратио је змаја до вештичине куће. Посматрао је из даљине како вештица тера принцезу да
ради тешке послове. Посматрао ју је пар дана и сковао план како да спаси принцезу. Змај га је
спазио и кренуо, али је Марко извадио мач и забио га змају у срце. Потрчао је ка вештичиној кући
и нашао уплашену принцези како седи у једном ћошку. Дошао је до ње и повео је у дворац њеним
родитељима. Краљ и карљица су били пресрећни када су угледали Ану.
Између Ане и Марка родила се љубав, а краљ и караљица су дозволили да се венчају. Сви су
живели срећно до краја живота.
Софија Лучић III1
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Отац и три кћери
Негде далеко, на крају села, живео је један отац са своје три кћери. Радио је све послове како
би прехранио своју породицу. Мајка им је умрла када су биле мале.
Отац је копао канале, цепао дрва, зидао, ништа му није било тешко. Његове кћери биле су
вредне, ишле су у школу и радиле све кућне послове. Месиле су хлеб, спремале ручак, прале,
чистиле. Биле су јако скромне и много им је било жао што се њихов отац мучи. Најстарија кћерка
је решила да помогне свом оцу. После завршетка школе отишла је да тражи посао на другом крају
села. Дошла је на врата неких богатих људи и они су јој понудили посао чистачице. Прихватила је
посао и вредно је радила. Упркос томе били су лоши према њој, терали су је да више пута ради
исти посао, намерно су прљали кућу. Вређали су је и понижавали само зато што је сиромашна.
После неког времена у ту кућу је дошао леп и образован младић који је био њихов син. Он није
био зао као његови родитељи. Чим је угледао девојку, заљубио се у њу и није јој дозволио да
више ради тај посао, већ да у кућу доведе свог оца и сестре. Питала се како да му се одужи. Он јој
није тражио ништа. Био је заљубљен у ту дивну скромну девојку. Венчали су се. Њен отац је
престао да се мучи, а сестре су живеле лепим животом.
Остале су и даље вредне и одговорне. И сви су живели срећно до краја живота.
Лена Ристић III1
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Супер мачак
Једног прелепог сунчаног дана један мали мачак одлучио је да се прошета шумом јер му је било
досадно. Убрзо је осетио глад. Одлучио је да настави пут и потражи мало хране.
Наишао је на неке бобице. Питао се да ли су отровне, чекао је, размишљао и ипак се одлучио да
их поједе. Наставио је шетњу шумом. Био је уморан и исцрпљен. Застао је и срушио се на земљу.
Следећег јутра када се пробудио осећао се чудно. Више није био у шуми него у једном прелепом
двору. Двор је био обложен сјајним кристалима. Мачак није схватао како је ту доспео. Погледао се
у огледало и видео себе како носи необичну одећу, зелену мајцу, плаве панталоне и дугачак жути
плашт. У рукама је имао мач, а на глави шешир. Био је убеђен да је то сан, али ипак била је то
стварност. Како би се појавио на улици, људи су му клицали и узвикивали његово име- Рики!
Рики! Рики! Био је јако збуњен тим призором и није видео ауто који му се приближавао великом
брзином. Ауто је ударио мачка, али мачку није било ништа, није га болело. Најзад је све било
јасно, мачкак је разумео шта му се дешава. Био је супермен тог града и сви становници су га
обожавали. Становници града су му се пожалили како их Злотвор малтретира и узнемирава и
тражили су му помоћ. Мачак се спремао за борбу. Срели су се. Злотвор је имао супер моћи и
мачак је једва остао на ногама. Борили су се и борили, али Злотвор је био јачи. Злотвор је био
убеђен да ће победити мачка јер у том граду годинама нема никога ко би га поразио. Мачак се
није предавао, није одустајао. Злотвор је јако ударио мачка, и мачак је пао. Сви су занемели.
Међутим, мачак је био храбар и одлучан да помогне ставновницима. Устао је и задао пресудан
ударац Злотвору. Поразио га је. Био је први који је то успео.
Становници град су били пресрећни, задовољни, а Злотвор је заувек нестао из њиховог града.
Теодора Радосављевић III1
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Пачја школа
Једном давно живело је шест пачића. Једни су се презивали Бабићи, други Жабићи.
Посвађали су се око тога на ком месту ће се изградити школа. Жабићи су тражили да школа буде
крај језера, а Бабићи на брду. Бабићима је било ближе на брду, а Жабићима поред језера.
Договорили су се да гласају. Резултат је био нерешен јер је три Бабића гласало и три Жабића свако
за оно што му је више одговарало. Незадовољни гласањем, потукли су се. Председник општине
патак Лук изнервиран њиховом неслогом, решио је да се школа не гради.
Тако су и Бабићи и Жабићи наставили да плаћају приватне часове.
Лазар Петронијевић III1
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Лепотица Миа
Некад давно и јако далеко у непознатом свету, живела је лепотица Миа. Имала је прелепе
плаве очи ко море, диван осмех, зубе као бисере и дугу косу коју је уплитала у најлепше
плетенице.
Изгледала је као најсрећнија девојчица, али то само њен изглед говори. Било је потпуно
другачије. На њу је бачена клетва, како је сунце залазило и Миа би се заједно са њим губила и
нестајала, а следећег јутра би се поново појављивала. Да би се клетва разбила неопходно је да се
у њу заљуби принц који ће волети само браон коње. Али у том делу света није постојао принц.
Време је пролазило, али се нико није појављивао ко би могао да разбије клетву. Једног јутра
шетала је пољаном када се изненада испред ње појавио браон коњ. Коњ се насмејао и рекао јој
да се попење на њега јер има изненађење за њу. Одјахали су до краја пољане где ју је чекао
нестварно леп дечко. Заљубили су се на први поглед. Пољубили су се и клетва је нестала. Миа
више није нестајала. Били су стално заједно, срећни и заљубљени. Како није знао за њену клетву,
принц је отишао да посети своје родитеље у далеком краљевству и оставио је Миу. Сунце је
залазило, а Миа је поново нестала. Постала је јако тужна јер се све вратило на старо. Принц се
никако није враћао. Била је јако тужна и разочарана. Није желела да шета, нити да виђа било кога.
Носила је велику тугу и бол, али није дозвољавала да се то види на њеном лепом лицу.
Миу никада живот није мазио, увек јој је све ишло тешко, али је живела у нади да ће јој се
поново вратити њена права љубав и да ће клетва најзад бити прекинута.
Анастасија Пантелић III1
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Храбри принц
Био једном један храбри прин Џон. Био је храбар и племенит. Имао је своју принцезу
Маргарету.
У шетњи са принцетом омела их је вештица Гордана. Долетела је и онако страшна отела је
принцезу. Док су одлазиле, Џин јој је обећао да ће је спасити. Принцеза је вриштала. Џон је
смишљао план, знао је да ће морати да се суочи са Горданом јер је она најстрашнија вештица на
свету. Позвао је свог верног помоћника мачка. Испричао му је шта се догодило. Мачак му је
помогао својим мудрим саветима. Горданин замак био је страшан, црн, смрдљив и језив. Око
замка је лебдела страшна и густа магла. Све је било страшно. Џон је кренуо на Гордану мачем.
Мачак му је открио да јој је слаба тачка срце које се налази на десној страни. Џон је замахнуо из
све снаге и пробо вештици срце. Мачак је отишао до заровљене принцезе, одвезао је и сви су
заједно побегле.
Џон и Маргарета су се убрзо
венчали, довили бебу и живели су
срећно заједно са својим мудрим
мачком.
Вук Живановић III2
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Храбри Тими
Мачак Тими живео је на једном брду са
својојм породицом. Имао је три брата. Био је
весео и волео је авантуре. Имао је дугачак
реп и густу црну длаку. Волео је да се пење
по дрвећу и тако посматра околину.
Често је био сам зато што је стидљив.
Када би га браћа звала да се игра са
другарима, он није хтео. Отрчао би у шуму у
којој је проналазио себи авантуре. Мачак се
ту дружио са другим животињама. Пријатељи су му били сова Хук и зека Кени. Често су били
неваљали и упадали су у разне невоље, али би Тими увек пронашао начин да их све спаси. Тими
није био баш много храбар, више је био плашљив и обазрив. Једног дана, дубоко у шуми, Кени је
чуо неко необично шушкање. Испред њих се створио вук са великим зубима и дугом црном
длаком. Шуњао се полако и сугурно. Сова је
полетела да тражи помоћ. Мачак је оставио
зеку самог са страшин вуком. Док је трчао
ка својој кући, размишљао је како то није у
реду и да то добар друг не ради. Стао је,
скупио храбрости да се врати. Видео је да је
Кени толико уплашен да није мрднуо од
вука. Вук је кружио око уплашеног зеца.
Тими је узео једну грану и гађао вука. Вук се
разљутио и крену на мачка. Сова је
долетела са каменом у каџама и погодила
вука. Вук је још више разјарен насрнуо на
мачка. Мачак се уплашио, али је морао да се брани. Раширио је своје канџе и напао вука. У том
тренутку Тимијеве канџе су постале златне, неуништиве, најјаче на свету. Вук се збунио јер никада
није видео ништа слично, саплео се, а Тими га је огребао по њушци.
Вук се уплашио и побегао далеко. Нико га више није видео. Сова и зека су били јако срећни и
захвални свом другу Тимију. А он је постао свестан своје храбрости и магичних канџи које постају
златне само кад Тими уради нешто добро и храбро.
Виктор Јововић III2
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Бајка о дечаку Павлу
Некада давно живо је сиромашни дечак Павле.
Родитељи су му рано преминули те се комшилук
брино о њему.
Пролазиле су године, дечак је растао и постао
велики момак. Није имао девојку јер ниједна није
хтела да се уда за сиромаха. Решио је да крене у свет
не би ли пронашао девојку. Тако идући путем, видео
је једног старца како се дави у реци. Павле је пришао,
загазио у реку до појаса и извукао човека на обалу.
Човек му се захвалио и дао му једно перце голуба и
објаснио му да ако му икада затреба, само протрља
перце и да ће овај доћи. Павле је ставио перце у џеп и
пошао даље. Идући путем наиђе на једну кућу
обраслу трњем. Мачетом је секао трње и грање, али
никао није успевао да дође до улаза. Тада му на раме
скочи једна мала жаба и рече му људским гласом: „То
је моја кућа, али су у њој сви зачарани и једино онај
који се ожени са мном, моћи ће да уклони ту
чаролију.“ Момку би жао жабе. Помислиу себи: „Неће
ми сметати ова жаба кад ни тако немам ни девојку ни
срећу.“ Ожени се Павле жабом и истог момента се
пред његовим очима створи прелепа девојка са све
краљевском свитом. Била је то ћерка успаваног краља.
Сви су се пробудили и краљ је направио велику
свадбу. Пошто није имао родбину, сети се оног човека
што га је спасао, протрља перце и пред њим се створи
човек. Објаснио му је да се жени, а да је јако
сиромашан, да нема чак ни оделао. Човек протрља
перце још једном и испред њих се створи фијакер пун
злата и дуката.
Купио је Павле себи дворац, велико имање,
животиње и све што је потребно за леп живот. Живео
је дуго у срећи са својом женом.
Вељко Станковић III2
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Мали Црвенко
На највишем дрвету у прашуми живела је породица Зеленкић, птице великих зелених крила
која су на врховима имала црвену боју.
Међу њима је живео и један мали
птић, Црвенко. Био је стидљив јер је био
другачији, имао је црвена крила и није
умео да лети. Зато је био јаку тужан и
усамљен. Дане је проводио тако што се
полако спуштао са гране на грану док не
дође до земље. На земљи је скупљао
бубице и бобице. Са земље је посматрао
своје како лете. Желео је да и он може да
лети са њим, али се плашио. Дружио се
са веверицом Сами. Играла се са њим и
показивала му где су најукусније бобице.
Једног дана Црвенко је из свог гнезда
посматрао како други лете када је приметио да им се нешто брзо приближава. Био је то велики
орао. Уплашио се јако за своју другарицу која је била на суседном дрвету. Скочио је из гнезда и
раширио своја прелепа крила. Његова црвена крила била су другачија од свега што је живело и
расло у прашуми. Није ни схватао колико је био јак и да је већ порастао. Црвенко је зграбио грану
и бацио је у орлове канџе. Преварио је орла и спасио своју другарицу. Орао се разљутио и кренуо
да нападне Црвенка. Црвенко је полетео ка водопаду. Орао је летео тик иза њега. Близу водопада,
Црвенко је нагло скренуо ка врху, а орао је ударио у воду. Орао је поквасио своја крила и постиђен
више није долазио.
Црвенко, другачија, чудна птичица, спасо је своју
породицу, пријатеље и исвоју другарицу од великог
орла који им је стално долазио. Тада су Црвенка сви
волели још више, а он је сам себи доказао да иако
другачији, може да уради много добрих, храбрих и
занимљивих ствари исто као и сви остали.
Огњен Јововић III2
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
Бајка о змају
Некада давно, у једном далеком селу, живели су сами, у малој кући, дечак и девојчица. Били су
брат и сестра и звали су се Марко и Јана. Били су јако сиромашни, чистили су људима ципеле да
би зарадили за живот.
Једног дана у њиховом селу појавио се страшан змај. Змај је био огроман и неустрашив. Имао је
ту моћ да му ватра излази из очију, и изазивао је пожаре по многим селима. Тако је и тог дана
дошао ред на Марково и Јанино село. Марко и Јана, чим су видели да се змај појавио, одмах су
позвали три најјача витеза да угасе пожар и убију змаја, јер су знали да ће змај запалити и њихово
село. Када су витезови почели да се боре са змајем и да гасе пожар, Марко је од превелике жеље
да помогне витезовима, добио невероватну снагу и за трен ока поразио змаја. Само једним
замахом је оборио змаја великом, златном куком, коју је наследио од свог деде. Како је змај пао,
пожар се угасио и село је спашено. Дечак Марко је пришао пораженом змају и упитао га зашто је
запалио село. Одједном је змај почео да плаче и рекао је Марку да откад је његова мајка убијена
он је почео да ради лоше ствари. Марко је дуго причао са њим и омекшао је његово срце. Змај је
постао добар, као пре смрти своје мајке. Марко и змај су постали најбољи пријатељи. А три витеза
су прихватила Марка у своју дружину да спашавају свет. Марко је проглашен за витеза, а змај је
стално облетао око Маркове куће и брину о Јани, док је Марко помагао људима са витезовима.
Тако су Марко, Јана и змај живели срећно до краја живота.
Ђорђе РњаковићIV1
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Бајка о малој принцези
Некада давно, у далекој земљи,
Златопији, живела је принцеза по имену
Анабел. Живела је у великом, прелепом
дворцу са својом породицом. Имала је
оца, краља Марка, и мајку, краљицу
Снежану. Њени брат и сестра, принцеза
Лорена и принц Јован, били су старији од
ње. Принцеза Анабел је била најмлађе и
најомиљеније дете краљу и краљици.
Једне зиме, сва деца у Златопији су
отишла на скијање, осим принцезе
Анабел. Краљ и краљица својој мезимици нису дозвољавали да иде на скијање са осталом децом.
Они су желели да Анабел увек буде поред њих. Анабел је била послушна кћи, али је њена страст
према скијању била веома велика. Тог дана је била веома тужна, јер су сва остала деца скијала,
осим ње. Она је имала великог белог коња, који је умео да лети. Он је био њен најбољи пријатељ.
Бели крилати коњ није могао да гледа Анабел тако тужну и одлучио је да јој помогне. Анабел је
узјахала свог коња, и кришом одлетела из свог дворца. Тог дана је Анабел ипак отишла да скија са
својим вршњацима. Сви су били срећни и уживали у зимским чаролијама. Анабел је срела и своју
другарицу Марију која је била веома љубоморна на Анабел, јер је била најлепша у целој
Златопији. Док су Анабел и Марија скијале, приближио им се млади краљевић Лазар, који чим је
угледао Анабел, био је очаран њеном лепотом. Краљевић Лазар је замолио Анабел да скијају
заједно. Анабел је пристала, уживала је у друштву младог краљевића. Када је то видела Марија,
позвала је своја три мала брата, који су јој помогли да одгурну велику гомилу снега ка скијашкој
стази, где су скијали Анабел и Лазар. Анабел, очарана Лазаром, није видела на време гомилу
снега, која се изненада сручила преко ње. Лазар је био беспомоћан, велика грудва је затрпала
Анабел. Замолио је Марију да му помогне да спасу Анабел. Иако Марија није била од велике
помоћи, јер је мрзовољно склањала снег, принц Лазар је успео да спасе Анабел и тако залеђену,
на белом, крилатом коњу је однео у дворац. Марија је толико била љута што је Лазар, ипак,
спасао Анабел, љутито је потрчала ка својој браћи, оклизнула се и пала. Браћа су је одмах одвела
кући јер је сломила руку. Када је Лазар одвео Анабел у дворац, краљ и краљица су почели да
плачу. Седам дана су гледали у залеђену Анабел, која никако није могла да се одледи. Седмог
дана је принц Лазар, сав уплакан, стајо поред залеђене Анабел. И како је плакао његове сузе су
пале на Анабелине усне и Анабел се пробудила.
Цело царство је славило, јер се напокон принцеза Анабел одледила. А краљ и краљица, у знак
захвалности, одлучили су да дозволе да се Лазар и Анабел венчају. И живели су срећно до краја
живота.
Трајковић Милица IV1
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Мила
Била једном једна девојчица по имену Мила. Живела је са родитељима на прелепом пропланку
окруженом шумом у малој кућици са баштом. Били су срећни све док једног дана није умрла
Милина мајка. Убрзо је отац довео другу жену која је имала двоје деце Софију и Петра. Мила се
радовала друштву. Али од самог почетка Мила је морала да ради по цео дан и у кући и у башти,
док су Софија и Петар уживали у игри. Били су зли према Мили, безобразни, исмевали су је и
понижавали.
Усред зиме, баш када је Милин отац отпутовау у оближњи град, Софија и Петар су пожелели да
једу свеже јагоде. Маћеха је Милу послала да их принађе како год зна и уме. Отерали су Милу да
тражи јагоде. Мила је била јако тужна. Знала је да је њихову жељу немогуће испунити. Газила је по
дубоком снегу. Било јој је много хладно. Ходала је тако промрзла и уморна, а онда је у даљини,
дубоко у шуми, угледала ватру. Кренула је према њој да се мало одмори и угреје. Око ватре су
седеле прелепе девојке. Било их је седам. Имале су дугу косу и око главе венчиће са пролећним
цвећем. Мила их је љубазно питала да ли може да приђе и седне поред њих да се мало угреје.
Девојке су јој напавиле маеста, послужиле топли чај. Питале су је каква ју је невоља натерала да
по хладноћи и мећави иде шумом. Мила им је све испричала. Није знала да су то уствари добре
виле. Девојчица вила са златном дугом косом устала је, замахнула рукама и испред њих се
створио пропланак пун најлепших шумских јагода. Софија, Петар и маћеха су били изненађени и
нису могли да верују да је Мила успела да у сред зиме пронађе свеже јагоде. Питали су је одакле
јој јагоде, а Мила им је одговорила да да их је набрала на пропланку иза шуме.
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После пар дана брат и сестра су пожелели да једу свеже трешње. Мила је опет по хладноћи и
вејавици кренула у шуму да им набере трешања. Знала је да је то немогуће испунити. Била је јако
тужна. Промрзла и уплашена наишла је на седам вила које су седеле око ватре. Испричала им
своју причу. Златокоса вила замахнула је својим белим рукама и створила воћњак са најлепшим
тешњама. Мила је набрала пуну корпу и отиша кући. Укућани су били изненађени. Појели су све
трешње. Милу нису ни понудили.
Убрзо су пожелели да једу лубенице. Мила је кренула да их тражи. Дошла је до добрих вила,
испричала им шта су јој наредили да уради за њих. Златокоса вила замахнула је својим рухама и
створила дивну башту пуну укусних лубеница. Мила је убрала једну и понела је кући. Софија;
Петар и њихова мајка нису били задовољни што им је донела само једну. Љутито су је оптужили
да је она успут појела остале лубенице. Мила се правдала али јој нису веровали. Софија и Петар су
узели вреће које им је мајка дала и кренули у шуму по још лубеница. Лутали су по мећави и снегу
док нису наишли на седам девојака које су седеле око ватре. Били су љути и груби, нису хтели да
причју са девојкама већ су грубо одговорили да се њих не тиче ни ко су они, ни куда су кренули.
Девојке су устале, замхнуле рукама и створиле веома велику мећаву. Снег и ветар су Софију и
Петра однели далеко. Мајка их је чекала дуго. Пошто се нису појављивали, кренула је да их тражи.
Ишла је шумом, дозивала их, али нико се није одазвао. Виле су је среле и послале на други крај
света где је пронашла своју децу.
Мила је уморна заспала. Ујутру њених укућана није било. Знала је да су је добре виле избавиле
од зле маћехе и њене деце. Када се отац вратио из града, све му је испричала. Маћеху и њену
децу више никада нису видели. Остала ја живи срећно са својим оцем у малој кућици са баштом.
Сара Станковић IV2
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Супер звезда Мара
Била једном једна балерина по имену Лаура. Имала је предивне плаве очи и косу боје сунца.
После балета волеле је да оде у парк. Ту се са другарима љуљала, клацкала и спуштала низ
тобоган. Једна девојчица је седела и плакала јер није имала пријатеље. Лаура јој је пришла.
Почела је да је смирује, представила јој се, али ју је девојчица прекинула и рекла јој: „Знам, ти ти
си Лаура, најбоља балерина у балетској школи.“ Девојчица јојсе представила, рекла је да се зове
Мара. Следећег дана Лаура је видела Мару у балетској школи. Мара је била одлична балерина.
Постале су добре другарице. Годинама су заједно освајале трофеје на свим такмичењима. Лаура
је осећала љубомору, није јој било драго што је Мара толико добра. Једног дана, после освојеног
првог места, Мара је пришла Лаури и рекла да су заиста обе добре балерина. „Не, ти си добра, а ја
сам одлична! Освојићу прво место на последњем турниру“, љутито је рекла Лаура. На такмичењу
Лаура није хтела да прича са Маром. Стајале су иза црвене завесе као странци. Мара јој је само
тихо прошапутала: „Знаш, ја се не такмичим са тобом, већ сама са собом. То значи да ја стално
покушавам да будем боља на сваком следећем такмичењу. Боља од себе, не о д тебе.“ Лаура је
размислила о Мариним речима. Ипак је Мара била управу. Тако сви морају да размишљају кад
излазе на позорницу. Извинила се Мари и наставила да се такмичи сама са собом.
Мара је наставила да се такмичи и постала најбоља балерина на свету.
Андреа Ружић IV3

Оштро Перце

ОШ „Милорад Мића Марковић“
Библиотека страве
Била једна девојчица Алина која је са својим пријатељима волела да одлази у библиотеку. Тамо
су били сваког дана, нису могли да замисле дан без прочитане књиге.
Сваког дана су читали и разговарали о прочитаним књигама. Али једног дана, у библиотеци су
сви ликови из књига оживели. Настао је хаос. Сви ти ликови су јурцали библиотеком и правили
страшан неред и буку. Алинини пријатељи су се у страху разбежали. Алина је била храбра и остала
је. Наговорила је све ликове да се врате у своје књиге јер им је тамо место. Враћала је једног по
једног јер је све те ликове познавала, читала је о њима и било јој је лако да их врати. Само се змај
противио и остао је у библиотеци. Било му је напорно да се стално бори. Објаснила му је да може
да буде добар и да помаже људима, па га нико неће јурити. Тако је и змај отишао у своју књигу.
Библиотека је опет била безбедно место за читање и уживање.
Алина је закључила да су храброст и сналажљивост важни, а да је читање неопходно за живот.
Ања Марјановић IV3
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Три ванземаљца
Код нас у Србији слетела су три ванземаљца својом необичном летелицом. Слетели су током
ноћи.
Летелица је била плава и сијала је, имала је много разнобојних дугмића. Ванземаљци су се
звали Поко, Троко и Броко. Били су зелени и помало страшни, један је имао три ока, а остали по
једно. Били су добри и пристојни. Један човек, који је живео у близини места где су слетели, питао
их је да се провоза у њиховој летелици. Ванземаљци су му дозволили. Летели су од звезде до
звезде. Стигли су до жуте звезде и жутог месеца. Ту су истраживали магичну звезду која је
испуњавала жеље. Један неваљали ванземаљац отео је њихову магичну звезду и упутио се ка
нашој планети. Поко, Троко, Броко и човек кренули су у потеру за неваљалим ванземаљцем.
Пратили су га до Космаја. Почела је борба. Добри ванземаљци никако нису успевали да поврате
магичну звезду. Умешао се и човек. Ухватио је чврсто неваљалог ванземаљца. Поко је у том
тренутку успео да преотме звезду. Потрчали су ка плавој летелици. Полетели су, видели да су сви
добро и вратили су човека својој кући. Поздравили су се њим и обећали да ће остати у контакту.
Када су стигли својој кући, магична звезда им је испунила све жеље. Поко је пожелео нову кућу,
Троко свежу и здраву храну, а Броко да путују и упознају нове другаре.
Јована Марковић IV3
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Супер трио
Била једном једна девојка
Анастасија која јеимала дугу плаву
косу и плаве очи. Носила је црвени
костим са црним тачкама. Њен циљ је
био да дође до зле владарке света и
да јој узме чаролију зато што је била
зла.
Анастасија је имала две другарице
које сујој помагале. Звале су се Емили
и Лена. Емили је била тамнијег тена,
имала је црну кратку косу и црне очи.
Носила је зелени костим са црним
тачкама. Лена је имала кратку црвену
косу и зелене очи. Носила је жути
костим са црним тачкама. Звале су се
Супер трио. Кренуле су на пут. Пут је
био дугачак, а оне су пешачиле. На
путу су виделе како излали из земље
огромно чудовиште. Чудовиште је
напало супер трио. Смислиле су план и
кренуле да се бране. Из Емилиних
руку је излазио торнада који је снажно
ударио чудовиште. Из Лениних руку
излазиле су варнице, а из Анастасијиних елекрицитет. Гађале су га варницама и електрицитетом, а
Емили гаје најзад одувала. Наставиле су пут. Када су пришле мосту, испред њих је искочио један
мали трол. Рекао им је да ако желе да пређу мост, морају да реше његов задатак. Задатак је био
да пронађу девет новчића и поређају их по следећем коду: 516824937. У потрази за новчићима
упале су у једну јаму. У тој јами били су сакривени новчићи. Узелле су их, а Анастасија их је помоћу
елекртицитета извукла. Сложиле су новчиће по задатом коду и наставиле пут. Коначно су стигле
до палате зле владарке. Отпочела је жестока борба. Владарка је имала моћну чаролију, али је
Супер трио одолевао. Заједничким снагама и уједињеним моћима, Супер трио је савладао злу
владарку и одузео јој моћи.
Преузеле су њен престо и наставиле да владају. Биле су добре и пуне разумевања. Сви су били
срећни и задовољни што имају добре и лепе владарке.
Марина Миљковић IV3
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Бајка
Био једном један човек, невероватан борац, храбар и одговоран.
Једног дана отишао је у једно сиромашно село. У једној кући живео је један сиромах који је
замолио храброг човека за помоћ. Објаснио је да морају да победе једног похлепног краља. Јунак
је пристао и следећег дана је кренуо. Њгов коњ може да се телепортује где год пожели. Јунак је
повео и свог друга Кристофера који има невероватну снагу. Прошли су седам мора и седам гора,
али нису успели да пронађу краља. На једном брду сусрели су једног старца који им је објаснио
где је краљ. Рекао им је да једино чаробним мачем могу да убију краља, а да тај мач чува змај.
Јунак је једним ударцем победио змаја и узео чаробни мач. Отишли су до дворца у ком је живео
краљ. Јунак и Кристофер савладали су краљеву стражу. Краљ јеимао једну ћерку која се противила
његовој владавини, саветовала га да буде благ и правичан. Краљ је никада није послушао. Био је
зао и похлепан. Почео је мегдан јунака са краљем. Краљ је владао струјом и громовима. Бацио је
јунака на под. Тада је јунаку испао чаробан мач. Принцеза му је додала мач. Јунак је свом силом
замахнуо и убио злог краља.
Оженио се принцезом, постао добар краљ и заједно са њом владао светом. Живели су срећно
до краја живота.
Душан Чолић IV3
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Краљевско пријатељство
У једном краљевству живела је принцеза Марија. Није имала пријатеље, нико се није дружио са
њом. Деца су је искоришћавала јер је била принцеза, позната, омиљена и богата.
Ретко је излазила напоље. Једног дана пришла јој је девојчица и питал аје да се играју заједно.
Марија је била опрезна, играла се веома уздржано и чекала тренутак када ће јој затражити нешто.
Међутим, девојчица је била јако фина, лепо се играла са Маријом. Играле су се и следећег дана и
наредних дана. Марија ју је питала да ли ће се дружити и даље. Марија је била пресрећна када јој
је девојчица рекла да ће се дружити. Одговорила јој је да није важно што је Марија принцеза, већ
што је добра, пажљива, осећајна и добар пријатељ. Развило се дивно пријатељство. Али једног
дана Маријина другарица морала је да се одсели из краљевства. Обе су биле тужне. Марија јој је
дала вокитоки да могу да причају и када нису заједно. Причале су сваког дана након селидбе.
Разговарале су о свему. Једном годишње Марију је посећивала њена најбоља другарица. Тада су
гасиле токи воки и уживале у разговору, шетњи. Једном приликом направиле су наруквице
пријатељства и обећале једна другој да ће заувек остати најбоље другарице.
После неколико година, сада већ одрасле девојке, Марија и другарица су се опет среле. Овог
пута било је другачије. Остала је заувек у краљевству са Маријом. Остале су најбоље пријатељице
до краја живота.
Александра Марковић V1
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Бајка о другарицама
Ово је бајка о две најбоље другарице које су сваког дана
заједно ишле у школу. Биле су одлични ђаци. Једна се звала
Ирена, а друга Исидора.
Једнога дана на путу од куће до школе Ирена је игубила
своју драгоцену огрлицу од кристала. Ирени је та огрлица
много значила. Добила ју је од своје баке коју је много волела.
Тек током наставе схватила је да ју је изгубила. Била је јако
тужна. Гледајући то са стране, Исидори је било жао своје
најбоље другарице јер је знала колико јој та огрлица значи.
Претражиле су све, али узалуд. Једина нада им је био пут којим
су ишле у школу, али ни ту је нису пронашле. Мрак је увелико
падао, а од огрлице ни трага ни гласа. Тужне и разочаране,
свака је отишла својој кући. Иако уморне, остале су будне до
зоре. Нови дан, нова нада, али ништа. Враћајући се кући
виделе су на путу прелепу птицу златног перја која је била
повређена. Пришле су да јој помогну и виделе да у кљуну држи кристал. Био је то чаробан
кристал. Данима су птици превијале повређено крило све док једног дана нису затекле празан
кавез. Успомена на птицу био је чаробни кристал. Носиле су га сваког дана у школу и дивиле се
његовој лепоти. Толико је јако сијао да је привлачио пажњу пролазницима. Једна старија бака
носећи пуне кесе у руци почела је да их испитује шта то имају, шта то толико јако сија, одакле им.
Како нису знале да лажу, признале су да су га пронаше на путу у птичијем кљуну. Бака је била јако
стара и замолила је две другарице да да јој помогну са пуним кесама. Живелаје преко пута школе.
Било им је жао те беспомоћне старице и договорилесу се да јој помогну. На путу ка бакиној кући
пресрео их је један дечак који је био висок, мршав, имао је браон очи и црну косу. Молио их је да
пођу са њим и да му верују. Имао је тужне оче које су уливале поверење. Несигурно су кренуле за
њим. Исидора је понављала: „Где нас водиш?“, а он је уверљиво одговарао да морају да му
верују. Објашњавао им је да је баба уствари вештица и да би им се догодило нешто заиста лоше.
Две другарице су се само погледале и кренуле за њим. Одједном, испред њих појавила се прелепа
кућа са дивним двориштем и баштом. Око куће је било пуно цвећа које је сијало. Врата и прозори
куће били су од злата. Када су ушле у кућу, обасјала их је чаробна светлост која их је успавала.
Пробудиле су се у неком другом, необичном свету. Дечак им је пришао да се представи, рекао је
да се зове Милан и да има четрнаест година. Радознало су га испитивале због чега их је довео у тај
други свет. Ту је све било чудно. Рекао им је да је видео да је једна од њих изгубила нешто
драгоцено, да је пронашао огрлицу и хтео да је врати. Стрпљиво је објашњавао да је вештица
хтела да им украде кристал и одведе их на једно страшно место. Вештица све људе одводи на
језеро одакле се још нико није вратио. Схватиле су да се налазе у некој сасвим другој кући.
Радознало су разгледале собу. Пронашле су јако лепу одећу, пресвукле се и весело истрчале из
куће. Напољу више није било Милана. Забринуле су се и почеле да га траже. Ту је све било чудно.
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У дворишту су расли троугласти цветови, коцкасто лишће и дрвеће у облику срца. Тражиле су
Милана, разговарале о томешта им се дешава. Схватиле су да су стекле велико поверење у
Милана и надале су се да он зна како да се врате кући. Док су га тражиле уједно су и истраживале.
Иза куће и дворишта у којем су се нашли, налази се шума. Шетајући шумом угледале су замак, леп
и јединствен. Троје врата су била улаз у замак. Нису знале на која врата треба да се прође, па су се
договориле да уђу кроз трећа. Иза тих врата налазио се тунел који је подсећао на лавиринт.
Покушавале су да нађу пут и у једном тренутку су угледале сову. Сова им је показивала пут. Успут
их је испитивала одакле су и како су ту доспеле. На крају тунела угледале су светлост, захвалиле су
се сови и опростиле се од ње. Било им је јако чудно што сова говори, али знале су да су у другом
свету, другој димензији где је све могуће. У једном од ходника помогле су малој уплашеној срни
да се избави из замке. Ослободиле су је и превиле јој повређену ножицу. Пролазећи кроз ходнике
замка наише су на заробљеног тигра. Тигар их је замолио да га ослободе уз обећање да их неће
повредити. Када су га ослободиле, тигар их је одвео до једне просторије у којој су били
заробљени слуге, војници, краљ и краљица. Ослободиле су их једноставним отварањем врата.
Краљ и краљица су били пресрећни. Испричали су им да их је једна старица пре много година
заробила и отела ћерке близнакиње. Њихове ћерке су имале јединствене белеге на руци у облику
срца. Другарице су се погледале и у истом тренутку викнуле „Ја имам белег!“ Схватиле су да су
њих две сестре, да су им краљ и краљица родитељи а да су оне принцезе. Сви су били весели и
срећни. Замком се орио смех. Припремиљено је славље у занка добродошлице давно
изгубљеним принцезама. Изашле су да обиђу повређену срну, али ње није било. Уместо ње, седео
је Милан. Одушевљено су му помогледа устане. Објаснио им је да је вештица зачаралаи њега, да
се претворио у срну чим је ушао у замак. Славље је трајало целе ноћи, краљ и краљица су плесали
играли, срећни јер су поново са својим ћеркама. Молили су их да заједно остану у замку заувек.
Иако су то желеле, мислил есу на своје родитеље код куће и колико ће се бринути, мислиле су на
школу и другаре.
Уморне од размишљања и славља отишлесу у кревет. Пробудило их је звоно на часу. Нису могле
да верују. Збуњено су се гледале и питале да ли је то сан, и ако је био сан, да ли је могуће да су
сањале идентичан. Исидора је приметила да преко пута школе више нема куће у којој је живела
вештица. На вратима се појавила разредна са новим учеником. Био је то Милан. Пришао је Ирени
и дао јој је огрлицу коју је изгубила.
Вишња Ићитовић и Анита Николић V2
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Приказ књиге „Љубим те“ Слађане Бајчић
Ова књига говори о периоду живота једне четрнаестогодишњакиње која се одселила из свог
завичаја Београда и отишла да живи са мамом и братом у Немачку.
Сусреће се са многим проблемима и препрекама у школи, породици па чак и са својим старим
животом у Београду. На почетку је све било непознато, и морам признати мало досадно, али касније
све постаје занимљивије. Нова школа, страни језик, ново одељење. Прво је упознала једну
девојчицу која је долазила из Русије, на први утисак је била фина према Нини, али се касније то
променило. Добро су се споразумевале само око језика, али она је била много другачија од Нине.
У поређењу са Нином, Катја је била отворена, имала је неко своје друштво и неки свој „фазон“. Нина
је некако успела да се избори и са оном журком на коју су отишли, било ју је срамота али је на неки
начин и спасила своју пријатељицу. Од те вечери се Катја променила. Након ње је упознала нову
ученицу Теодору, она је била Хрватица, са њом је изгледа још боље комуницирала. Теодори се
много свидео Нинин брат. Имали су много заједничких особина… Нина је упознала и љубазну
госпођу Лорен, много ју је волела. Лорен јој је помогла да пронађе чиме она воли највише да се
бави, а то је сигурно била глума и позориште. Нина је још и кренула на часове драмске секције,
учила је да глуми. То је волела. Упркос школи Нина је имала и породичне проблеме. Мама и тата су
се развели. Он је нашао нову жену, која се у почетку Нини уопште није свидела, али касније је
видела да је тата срећан поред ње, а то јој је било најважније. Чак јој је и најбоља другарица дошла
у посету. Сјајно су се провеле, али је морала да оде мало раније зато што јој се мајка породила,
добила је малу сестру. Али то није прекинуло њихово дугогодишње пријатељство. Њена прва и
највећа љубав Џони је имао велике проблеме са оцем, прво му је било тешко, па није хтео да прича
са Нином, али после се све вратило како је било. Чак и најлепши дечко у школи Михаел, који је био
заљубљену Нину, није могао да спречи Нину да и даље воли Џонија. Одлично је савладала језик и
била је међу најбољим ученицима у школи. Са својом мамом је успела да поправи однос, сада су
били као права породица. И бака која ју је одгајила јој је превише недостајала. За Катју није знала
ништа. Нина је сазнала од једног њеног друга да се исписала из школе и отишла на одвикавање.
Нина је хтела да јој помогне, али она није никоме дозвољавала да је посећује. Али највећа радост
за Нину је била то што је за летњи распуст отишла да посети свој дом, Београд. Једва је чекала да
види Џонија, Мину и наравно своју баку.
Брзо им је потрчала у сусрет, много се
радовала Златибору и дружењу. Много
јој је недостајао Београд, али мало
стрпљења и труда се некада исплати.
Научила је много тога.
Препоручила бих ову поучну књигу
свим узрастима. Јер можда и они уз ову
књигу открију нешто више о себи и чиме
они највише воле да се баве
Катарина Козић VI-1
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„Љубим те“, Слађана Бајчић
Ова књига описује емоционално промењив период једне девојчице по имену Нина. Роман
говори о тој девојчицикоја се преселила у Немачку.
Целокупан садржај кљиге ми јепоказао да је живот непредвидив. Нинина нада и једина светла
тачка са којом може уживо проводити време је бака Лорен. Њих две су се сасвим случајн осреле у
парку када јој је девојчица причувала књиге. Нини је веома пријао разговор са Лорен и утешила ју
је њена реченица: „Патња нам помаже да одрастемо. Патња уме да буде и лепа. Од ње постајемо
људи.“ Ове реченице су ме навеле на дубоко размишљање јер никада нисам тако размишљала
као Лорен. Током читања њене реченице су ме увек дирнуле и када бих се замислила, схватала
сам колико су дубокоумне и важне. Мила и Џини, Нинини другари из Београда, преко позива и
порука су је подсећали да у њеном животу још увек има радости. Нина је била јако срећна када јој
је у посету дошла Мила. Желим само да нагласима да увек постоји макар и трунчица среће или
наде у било којој ситуацији, али и да је та мала мрвица огромна у тешким ситуацијама кроз које
неко пролази. Нина је имала три своје сјајне звезде које су јој биле све на свету и које су је увек
грејале. Ова књига је написана као збир реалних ситуација. Мислим да је писац хтео да напише
ову књигу како би приказао деци реалан живот и оно што је стварно важно у тешким ситуацијама.
Део који је мени изазвао велике емоције је када су Нина и њена мама у загрљају дочекале Нову
годину. Њих две су дуго имале хладан однос, а када сам ово прочитала схватила сам да се писац
врло вешто сетио како да код читаоца изазове емоције. Мама јој је купила карту за Србију. Крај је
изазвао још веће емоције, Нину су на станици сачекали њени најмилији. Мислим да је порука ове
књиге да после свих патњи мора да дође и период среће, да патња мора да се оконча.
Роман је превазишао моја очекивања. Писац је млад и једва чекам нека нова остварења.
Симонида Марковић VI1
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ОШ „Милорад Мића Марковић“
„Љубим те“.Слађана Бајчић
Не волим да читам, али због ове књиге сам
променио мишљење. Прочитао сам роман који
ми је препориучила библиотекарка.
Свидела ми се радња, поучна је, много
можемо да научимо на примеру главне
јунакиње дела. Не свиђа ми се спомињање
марихуане у роману, али разумем да о томе
мора да се прича да би сва деца знала колико је
штетна. Није ми се допало што је последњи део
збрзан, желео сам још да читам. Волео бих да је
књига много дужа. Цитат: „Дођи, долети, скочи,
чекам те!“ навео ме на размишљање.
Остављамо траг у животима других, неизбрисив
траг. Морамо да се трудимо да будемо бољи и
обазривији према свима, према породици,
пријатељима, наставницима. Морамо да
научимо да живот доноси промене на које ми
не можемо да утичемо. И како каже писац:
„Живот је као клацкалица, час си горе час доле.“
Роман даје мало информација о Нинином животу пре одласка у Немачку. Тако читаоци могу да
измаштају како је живела и шта је радила.
Препоручио бих свима да роман прочитају јер их чека једно ново лепо искуство. Могу много да
науче о животним проблемима и доношењу тешких одлука. Роман говори и о пријатељству које
ни удаљеност не може да прекине.
Илија Јовановић VI2
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