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ДРАГИ УЧЕНИЦИ,
пред вама је читанка „ЧАРОЛИЈЕ ВРАГОЛИЈЕˮ. Она ће вас одвести

у чаробан свет прича и песама, помоћи ће вам да усавршите читање,
да боље научите српски језик, упознате књижевна дела која ће вас заинтересовати, да читате онако како се у народу причало и писало. Ако
вам се посебно допало како неки писац пише, идите у библиотеку и
потражите и друга његова дела. Ова читанка обилује интересантним
илустрацијама које треба да вам помогну да што дубље доживите
књижевна дела.
Аутори читанке
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СЕПТЕМБАР
У жутом ауту дође

јесен, донесе грожђе.
И лишће мог јаблана
позлати Јесен рана.

јаблан – врста
листопадног дрвета

Прођоше дани врели,
миришу плодови зрели.

плод – род биљке,
воће

Јесен је, јесен рана
од бакра сва исткана.

бакар – метал
црвенкасте боје

Са гране ласта вели:
„Скоро ћу да се селим.”

исткана – изаткана

У клупи ђаче пише:
„Брзо ће магле, кише.
Позна ме јесен љути –
волим септембар жути!”
Јесен се, јесен рана,
прострла преко грана.
У жутом ауту стиже
и жуто лишће ниже...

позна јесен – касна
Јесен

прострла се –
раширила се

Душан Костић
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ТЕЖАК ЗАДАТАК
умеш ли – знаш ли,
можеш ли, да ли си
способан

док трепнем оком
– за тренутак

– Умеш ли да рачунаш?
– Умем.
– Колико је сто и сто?
– Сто и сто јесу двеста.
– Није тачно! Сто и сто су два стола. А колико је
десет и тридесет?
– Десет и тридесет јесу четрдесет.
– Није тачно! Десет и тридесет је пола једанаест.
Кад ја имам једну бомбону и ти имаш још једну,
колико имамо бомбона?
– Две!
– Не, ни то није тачно! Немамо ни једну, јер ја
две бомбоне поједем док трепнем оком.
Мирко Петровић

Задатак
Научи изражајно
да читаш овај текст,
а затим поделите
улоге и одиграјте
га у одељењу.
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ЗАШТО
Школе нису хотели

и по собама учитељи
не ређају кревете,
па зашто онда
у школској клупи
заспи понеко дете?

понеко – неко,
ретко ко

Школске учионице
нису фудбалска игралишта
на којима учитељ
у пиштаљку свира,
па зашто се онда у учионицама
за време одмора сунђер шутира?

пиштаљка –
звиждаљка,
пишталица,
направа, помоћу
које се изводи
звиждук
шутира – удара
ногом
мудро – паметно

Е, зашто, зашто,
зар се на свако зашто
мудро одговарати мора?
Овога пута, извините,
оставићемо вас без одговора.
Драган Лукић
Задатак
Како се ти осећаш у твојој школи? Шта ти се допада у њој?
Испричај како би изгледала школа из твоје маште. Можеш и да је нацрташ.

Запамти
Стих је један ред у песми. Строфу чине више стихова. Песму чини једна
строфа или више њих. Песма је писана у стиху. Песник је писац који пише
песме.
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ДОМАЋИ ЗАДАТАК
јавише се – јавили
се, дигли су руке

Учитељица је устала и рекла:

– Сада ћемо видети како сте урадили задатке. Има
ли неког да није знао да уради задатке? Нека дигну
руке сви они који нису написали задатке!
Јавише се три дечака и једна девојчица. Они су
били болесни. Учитељица се није на њих љутила,
већ је почела да прегледа задатке осталих.
Дошла је и до Мишине клупе. Мишин „пар”
показује свеску, а Мишин део клупе је празан: на
њему нема никакве свеске.
– Мишо, где ти је свеска? – пита учитељица. –
Зар ниси написао задатак?
– Јесам.
изговор –
– А где ти је свеска?
измишљени или
– Ја сам је... ја сам је заборавио... код куће ми је.
нестварни разлог
да се нешто избегне
Сви ђаци се окренули, гледају у Мишу и осмехују
се. „Знамо ми те изговоре! – Знамо ми те изговоре!”
– као да говоре њихови осмеси.
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Миша се збунио и поцрвенео:
– Часна реч! – каже.
– Добро, Мишо! – каже учитељица. – Ја ти верујем.
И отишла је даље. А другови Мишу и даље
гледају и подсмехују му се што Је преварио
учитељицу. После је зазвонило и ђаци су отишли
на одмор.
Кад су се вратили са одмора и час почео – Мише
нема. Његов пар је то рекао учитељици.
Учитељица је питала где је Миша, али нико
није знао да јој каже. Нико га није видео за време
одмора.
Утом је неко закуцао на врата. Ушао је Миша,
задихан и знојав. У руци је држао свеску.
– Ево, изволите! – рекао је. – Донео сам задатак!
Затим је отишао на своје место и сео.
Гледао је све редом, а сви дечаци и девојчице су
помало избегавали његов поглед.

подсмехују му
се – са пуно
злобе и пакости,
подругљиво се и
тихо насмејати,
смешкати се
задихан –
задуван, тешко,
испрекидано,
убрзано, гласно
дишући
избегавати –
клонити се нечег

Војислав Станојчић
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ВЕЛИКА ТРКА

мали екран –
телевизијски екран

Пера много воли телевизију. Седне поподне и не

устаје од малог екрана док спикер не каже:
„Драги гледаоци, лаку ноћ!”
дремован – поспан,
Онда онако дремован успе некако да се свуче
дремљив, коме се
и легне. Наравно, нема појма где је оставио своје
дрема
ствари.
Пошто је легао касно, Пера ће се веома тешко
свуче се – скине
одећу са себе
пробудити. У томе ће му помоћи будилник и бака,
која ће најзад, кад види да ништа друго не вреди,
нема појма – не
отети Пери јорган.
зна, није упућен
Тек тада настаје велика трка. Треба се умити,
обући, доручковати.
За умивање је најлакше, али је облачење страшна
мука, јер Пера нема довољно времена да пронађе
своје ствари. И док он открива по стану делове
будилник –
одеће и обуће, минути и секунде неопходни за
часовник са
доручак брзо лете.
звонцем за буђење,
Пера се некако наврат-нанос обуче. Најчешће не
будилица
стигне ни да доручкује, него само попије два-три
отети – силом
гутљаја млека, а хлеб намазан џемом једе идући ка
одузети, истргнути школи.
из руку
Док трка по кући траје, бака грди Перу што је
овако разбацао ствари, а и он се љути на самог себе.
неопходни – без
– Одсад ћу – мисли он одлучно – најпре све да
којих се не може
сложим и оставим све у највећем реду. Не остајем
наврат-нанос –
више тако дуго крај телевизора.
журно, с великом
Овако он мисли све док не стигне до првог угла
журбом
иза куће. После, нарочито увече док гледа про
грам, тако нешто му и не пада на памет. Ако га бака
одсад – од сада,
надаље
опомене он каже:
– Ништа не брини. После ћу ја. За два минута
не пада му на
сам готов. Види што је сад занимљиво. Не смем ово
памет – неће
никако да пропустим.
нешто да учини,
није га брига
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Тако он говори и мисли док емисије трају, а кад
спикер објави да је програм завршен, онда Пера
не мисли ништа. У ствари, мисли само како да
што пре оде до кревета и спусти сањиву главу на
Јастук.
Ујутру се прича опет понавља.
Војислав Станојчић

спикер – особа која
најављује програм
и чита вести на
телевизији и на
радију
сањива глава –
дремовна глава,
неиспавана глава
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ТРОЛЕЈБУС И ЛОПТА

пољанче –
пољанак, мала
пољана, комадић
равног земљишта

У моме крају, поред широке улице кроз коју про
лази тролејбус, налази се једно пољанче. На њему
се из четрнаест малих уличица сакупљају дечаци.
Ту се игра фудбал.
Једног дана купили су велику гумену лопту. Два
дана лопта није стала. Трећега се десио случај
због којега вам све ово и причам.
Играли су на два гола, док из једне гужве лопта
није излетела на улицу. Уто је наишао тролејбус.
Дебео од многобројних путника, сав црвен од
трчања. Лопта је ишла право под точкове. Дечаци
су побледели.

12
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Шофер је повукао за кочницу. Тролејбус је
нагло стао. Путници су се једва одржали на ногама, а предњи точак тролејбуса пољубио је своју
пријатељицу лопту. Јоца је притрчао. Лопта је
била спасена.
У истом тренутку зачу се пљесак, а затим се
просуло из дечачких грла:
– Живео добри шофер!
Насмејан, шофер им је махнуо качкетом.
Путници су се осмехнули и тролејбус је отишао.
Сад, када год пролази онај тролејбус са добрим
шофером, Јоца и његови другови се поређају на
тротоару у знак поздрава.
Драган Лукић

повукао за
кочницу –
закочио, повукао
ручну кочницу
возила
притрчао –
дотрчао, трчећи
се приближио
пљесак – аплауз,
ударање дланова
у знак одобравања,
поздрава, радости
качкет – врста капе
са штитником

Задатак
Илуструјте текст у облику стрипа.
Поделите се у четири групе и свака
група нека илуструје по једну сцену.

тротоар – плочник,
поплочан или
асфалтиран пут за
пешаке мало изнад
нивоа улице
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ЦРТАНКА
Дај ми две-три чисте

хартија – папир,

хартије ал исте

и једну оловку
да нацртам пловку.
Дај ми жуту боју
да обојим проју

проја – хлеб
или погача од
кукурузног брашна

па ћу њоме затим
Сунце да позлатим.

пловка – патка

И плава ми треба
за комадић неба
она ће да дода
воду ради брода.
Дај ми после плаве
зелену због траве

14
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и због скоро триста
на дрвету листа.
Сад црвену нову
због црепа на крову
и због једног лица
и због лубеница.
Дај ми боју белу
због цвета за пчелу
а и после њега
због две грудве снега.
Дај ми боју црну
да нацртам срну
да обојим мачку
да ударим тачку.
Стеван Раичковић
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ЗА ДОПУЊАВАЊЕ
У свакој ме школи има,

стабло – надземни
део дрвета, од
корена до грана,
дебло

личим на комад леда,
у раду се брзо топим
а зову ме ...................... .

копље – једно од
најстаријих оружја,
којим се боде
и које се баца,
а састоји се од
подуже мотке
и шиљка на врху

Лице ми је црно,
праве ме од стабла,
у разреду сваком
висим као ..................... .
Ја на копље личим,
не браним се ничим.
Кад загњурим главу,
пијем воду плаву.
Тело ми је мало,
зову ме ......................... .

загњурити –
умочити, уронити,
овде значи:
спустити врх пера
у мастило

Драган Лукић
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ХРАБАР ДЕЧАК
Кад

заболи зуб, готово се сваки дечак или
девојчица плаши да оде зубару. Узалуд уверавају
тате, маме, баке или деде да ће се све свршити без
болова. Ипак је страх од зубара и његових клешта
Јачи.
Али за Милана се не може рећи да је такав. Он
није кукавица. Зубара и његових клешта ни мало
се не боји. Са својим малим братом храбро улази у
ординацију зубног лекара.
– Добар дан. Чика докторе, треба да извадите
зуб – каже он одлучно. – И, молим вас, нека то
траје што краће.
– Добро, добро, мали. Није то ништа – храбри
га лекар.
– И не морате употребити ништа противболова.
– Изванредно! Па ти си прави јунак! – рече
зубар. – Хајде, да видимо тај зуб.
Милан се окрене своме брату и каже:
– Хајде, брацо, покажи доктору који те зуб боли.

клешта – алатка
којом се нешто
хвата, вади, кида,
сече
ординација –
просторија за
преглед болесника
храбрити – давати
неком подршку,
бодрити, соколити

Алекса Микић
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КАД СЕДАМ ВЕСЕЛИХ ДЕЧАКА

Кaд седам веселих дечака

улази у седам пролећних бара
		
изађе седам пијаних чизмара.
Кад седам пијаних чизмара
прошета кроз седам пекара
		
изађе седам белих млинара.
Кад седам белих млинара
уђе код седам посластичара
		
изађе седам бркатих каплара.
Кад седам бркатих каплара
по седам тавана протумара
		
изађе седам црних оџачара.
Кад седам црних оџачара
умије седам стрпљивих бака
		
Гле! Зева седам сањивих дечака!
Душан Радовић

каплар – нижи чин
у војсци, десетник,
десетар
протумарати –
проћи, провући се
кроз нешто, ићи без
одређеног циља

18
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ЧИЈИ ЈЕ ИЗГОВОР
сцени су катедра или сто, столица и једна катедра – сто
у учионици за
школска клупа. Поред клупе стоје два дечака наставника
окренута публици и разговарају.

На

МИЋА:
КИЋА:
МИЋА:
КИЋА:
МИЋА:
КИЋА:
МИЋА:
КИЋА:
МИЋА:
КИЋА:
МИЋА:

Добро,
и шта мислиш да кажеш –
зашто ниси написао задатак?
Рећи ћу да сам био код лекара.
Их, па немој баш то!... Јесам ли ти рекао
да ћу ја то да кажем!
Па шта ако си рекао?
Како – Шта?!... Па
измисли
нешто
друго!
Зашто да измишљам кад ће и ово да
упали!
да упали – уродиће
плодом, овде:
Али ја сам то измислио!
Не интересује ме!... Могао сам стварно и нешто ће да успе
да идем лекару...
Извини, али ја сам се први сетио и ја ћу
то да кажем!... Можеш ти да причаш шта
хоћеш!...
Видећемо!
Сигурно да ћемо видети!

19
NT_32502_1.indd 19

2019. 06. 04. 16:48:17

са устезањем – са
уздржавањем,
оклевањем

невољно –
безвољно,
нерасположено

ликује – радује се,
весели се, слави
победу
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(Чује се школско звоно; дечаци седају на своја
места; улази учитељ.)
УЧИТЕЉ: Здраво, децо!
КИЋА и МИЋА (устају): Добар дан!
УЧИТЕЉ: Седите! ( Кића и Мића седну.) Е, а сад
хоћемо ли прво да погледамо задатке?
КИЋА и МИЋА (са устезањем) Па... може...
УЧИТЕЉ: Е, па добро, хоћеш ли ти, Кићо, први
да покажеш свој задатак, да видимо
шта си урадио...
КИЋА:
(Устаје невољно) Молим, учитељу, ја
сам јуче морао да идем лекару... Био
сам расекао прст... па је мама мислила да није, да није тровање...
УЧИТЕЉ: И баш ниси могао ова три задатка да
напишеш?
КИЋА:
Молим, ја сам хтео, али ми мама није
дала... Каже: може тровање па после...
УЧИТЕЉ: Добро, добро... Само други пут немој
тако... Три задатка нису неки велики
посао... Добро, седи!...
КИЋА:
(Седа, ликује и гледа пркосно у Мићу.
Нећу!... Нећу никад више!...

2019. 06. 04. 16:48:24

УЧИТЕЉ: (Прилази Мићи) Мићо, а твој задатак?
МИЋА:
(Устаје потиштен и гледа љутито у
Кићу) Нисам написао, молим...
УЧИТЕЉ: Ни ти ниси написао?... Добро – а
зашто ти ниси написао задатак?
МИЋА:
(Гледа најпре у Кићу, као да премишља
шта да каже) Нисам написао... Био
сам... Био сам код тетке!... Послала
ме мама...
УЧИТЕЉ: (Изненађен) Код тетке си био?
МИЋА:
(Нешто сигурније) Да, код тетке... па
нисам стигао...
УЧИТЕЉ: (Љутито) Е, Мићо, ово нећу моћи да
оправдам... То није разлог... Могао
си прво да урадиш задатке, па онда
да идеш... То није никакав изговор...
Кићи још могу да оправдам: расекао
се, ишао лекару... то још некако...
МИЋА:
(Плачно) Јес’, кад сам ја то први измислио!
(Завеса)
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потиштен – утучен,
тужан, снужден,
притиснут
премишља – пре
бира по мислима,
брижљиво
промисли од
почетка до краја

Душан Радовић
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КО ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ
раскрсница – место
где се два или
више путева,
улица пресецају,
укрштају
брекћу – брује, зује,
тутње, стварају
јаку буку
градилиште – место
где се нешто
гради, подиже

А утомобили

су дошли до раскрснице. Мотори

брекћу:
– Ослободите пут! Журим се! Возим млијеко!
– И ја журим. Возим угаљ за фабричку ложионицу!
– Мене пропустите! Ја сам камион-дизалица.
Важнији сам од свих! Чекају ме на градилишту.
Намршти се саобраћајац и рече:
– Шта сте се разгаламили!?

намршти се –
намргоди се,
показује
незадовољство,
забринутост
саобраћајац –
полицајац који
регулише саобраћај
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Подигао је руку и сви аутомобили су се зауставили. Сад је слободан пут. Али – за кога?
За ученика Гришу који прелази улицу.
Иде Гриша, гордо гледа наоколо, високо држи
главу и мисли:

разгалами се –
поче викати,
галамити, развиче
се љутећи се,
грдећи; разларми
се
гордо – поносно,
високо уздигнуте
главе, охоло,
надмено,
величанствено

– Ето, ко сам ја – најважнији човјек на свијету.
Због мене је саобраћајац подигао руку. Сигурно
зна да сам данас први пут у животу добио петицу.
Б. Рјапкин
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ДА ЛИ ТО У ГРАД ДОЛАЗИ ЈЕСЕН
Да ли то у град долази јесен

кад на углу чича кестен пече
и неки дечак, жеравком занесен,
под кестењаром чучи цело вече.
Да ли то у град јесен стиже
кад чистач почиње с лишћем игру
и кад му вихор капу диже
и заврти лудо к’о дечак чигру.
Да ли то градом јесен свира
и моје маме прати песму
или је звиждуком весељко дира
што крпом старом забија чесму.
Да ли то градом јесен жута
задрма школска звона редом
и сриче буквар из школских клупа
и прва слова пише кредом.
Драган Лукић

жеравак –
жеравица
кестењара – плоча
на којој се пече
кестење
вихор – јак ветар
који се креће у
вртлогу
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ЈЕСЕН
Напољу пада киша и дува

ветар. Хладно је. А у

школи је топло и пријатно.
Саша је хтео да погледа како је напољу.
Притрчао је прозору. А под прозором ветар клати
огромно дрво. Ево, сада ће гранама додирнути
стакло. Гране су већ потпуно голе, без лишћа.
Само један листић, баш испод прозора, њише се,
као да моли да га пусте у школу. Видер га Саша
и повикао:
– Гледајте, – како је црвен листић!
Дотрчала деца, а јак ветар је дунуо, затресао
грану, откинуо листић и однео га.
После часова киша је престала, ветар се
умирио. Деца се топло обукла и изашла.
На сивом небу, изнад голог дрвећа, круже
вране и гракћу. На влажном путу ваљају се
прутићи и гранчице. Доле, под дрвећем, шарено
лишће покрило је земљу. Шушти под дечјим
ногама. Деца га скупљају. Траже оне најлепше
листове – жуте, мрке, шарене. Саша је нашао
црвени листић... Можда је то баш онај исти који
се њихао на грани и молио да га пусте у школу ...
Оваквог лишћа има много. Само зелено лишће
деца сада не могу да нађу.
Зеленог лишћа има мало. То је јесен.

клати – љуља се,
њише се, клима
се десно – лево,
напред – натраг

гракће – испушта
дубок, промукао
глас (гавран и
врана)
мрк – смеђ,
тамножут, загасит

Никита Калињин
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РАЗИГРАНА МАШТА
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КАД БИХ ЗНАО
Кад бих знао језик лављи

		
или крављи
		
или мрављи
кад бих знао језик мачји
		
или рачји
		
или сврачји
кад бих знао језик ћукова
		
или вукова
		
или смукова
ала бих рикао
цикао
пућпурикао
кукурикао
њиштао
вриштао
пиштао
шиштао
цијукао
пијукао
маукао
арлаукао
ала бих лајао и гугутао
па макар после довека ћутао.
Влада Стојиљковић
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ПОШЛА КОКА НА ПАЗАР
окаљати –
упрљати,
испрљати,
наљегла – налегла,
наслонила се

Пошла кока на пазар, окаљала ножицу и наљегла

крај грма: „Тари, грме, ову ногу.” – „Нећу” – вели
грмен. „Причекај се, један грме: ја ћу на те козу
довест, па ће тебе коза брстит. Брсти, козо, овај
грмен.” Коза вели: „Нећу.” – „Причекај се, једна
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козо: Ја ћу на те вука довест, па ће тебе вук појести. Једи, вуче, ову козу.” – „Нећу.ˮ – „Причекај
се, један вуче: ја ћу на те село довест, па ће тебе
село бити. Хајде, село, удри вука.” – Село вели:
„Нећу.” – „Причекај се, једно село: ја ћу на те
ватру довест, па ће тебе ватра горјет. Хајде, ватро,
село пали.” – Ватра вели: „Нећу.” – „Причекај се,
једна ватро: ја ћу на те воду навест, па ће тебе вода
гасит. Хајде, водо, ватру гаси.” Вода вели: „Нећу.”
– „Причекај се, једна водо: ја ћу на те коња довест,
па ће тебе коњ попити. Хајде, коњу, воду пити.”
Коњ вели: „Нећу.” – „Причекај се, један коњу: ја
ћу на те седло метат, па ће тебе седло трти. Хајде,
седло, коња тари.” Седло вели: „Нећу.” – Причекај
се, једно седло: ја ћу на те миша довест, па ће тебе
миш гристи. Хајде, мишу, гризи седло.” Миш
вели: „Нећу.” – „Причекај се, један мишу: ја ћу
на те мацу довест, па ће тебе маца јести. Хајде,
мацо, једи миша.” Маца вели: „Нећу.” – „Причекај
се, једна мацо, ја ћу на те хрта довест, па ће тебе
хрт појести. Хајде, хрту, једи мацу.” Хрт вели:
„Ја хоћу.”
Стаде хрт јести мацу,
Стаде маца миша јести,
Стаде миш седло гристи,
Стаде седло коња трти,
Стаде коњ воду пити,
Стаде вода ватру гасит,
Стаде ватра село палит,
Стаде село вука бити,
Стаде вук козу јести,
Стаде коза грм брстити –
Оде кока на пазар.

грмен – грм, жбун,
бокор
брстити – кидати
изданке младе
гране дрвећа са
лишћем и
пупољцима
бити – тући,
ударати задајући
бол
метат – метнути,
ставити, сместити
трти – трљати,
жуљати

хрт – врста
ловачког пса
витког тела
и дугих ногу

Задатак
Научи да читаш
ређалицу тако
да код другова
изазовеш смех.

Народна прича
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ДЕСЕТ ЉУТИХ ГУСАРА
Десет љутих гусара
Дошло у мој кревет
Један пао с кревета
Остало их .................
Девет љутих гусара
Још не знају ко сам
Једног сам успавао
Остало их ................
Осам љутих гусара
Ја их оштро гледам
Један пао у несвест
Остало их ................
Седам љутих гусара
Побегло на брест
Један пао на главу
Остало их ........... ....

брест – врста
листопадног дрвета

Шест љутих гусара
Збрисало у свет
Један се изгубио
Остало их ................

32
NT_32502_1.indd 32

2019. 06. 04. 16:49:38

Пет љутих гусара
Лете као лептири
Један пао у бунар
Остало их ...............
Гле, четири гусара
Бес у њима ври
Један пук’о од муке
Остало их ...................
Три љута гусара
А против њих ја
Једнога сам звизнуо
Остала су ....................
бес – срџба,
жестока љутња

Два љута гусара
А поглед им ледан
Један се оклизнуо
Још остао .................

ледан – јако
хладан, леден

Један љути гусар
Постао је медан
Просто се истопио
Остао ...................
У сваком погледу
Прошла ме је страва
Сад је све у реду
Може да се ....................

звизнути – јако
ударити, опалити
медан – сладак као
мед

Љубивоје Ршумовић

страва – велики
страх, ужас

Задатак
Пронађи песму на YouTube и научи да је отпеваш и одиграш.
О гусарима су писали многи писци. У библиотеци одабери књигу о гусарима и њиховим авантурама и прочитај је.
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наредити –
заповедити
џумбус – весела
граја, галама,
врева, збрка,
неред, хаос

претакати из Једне шоље у другу... и
све тако...
УЧИТЕЉ: Сећам се, сећам се и ја. Причао си
нам. Тако ти је у томе прошло пет
минута. Добро, Мишо, то је било
прекЈуче, у среду, али ти си закаснио
и у уторак. Сећаш ли се?
МИША:
Како да не! У уторак смо хватали
миша по соби. Нико није смео
отворити врата. Тако нам је тата
наредио да миш не би побегао...
УЧИТЕЉ: Да, да, сећам се. Зато ниси смео
изаћи док се не заврши сав тај џумбус... А у понедељак? Ако се не варам
ти си и у понедељак закаснио?...
МИША:
Да, да! У понедељак ми је био
рођендан, па док су се сви
изређали да ми честитају...
УЧИТЕЉ: Знам, знам, и ми смо ти
овде честитали.
МИША:
Јесте.
УЧИТЕЉ: Па лепо, сад знамо зашто си
све од понедељка закашњавао у школу. Кад би
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нам још знао рећи зашто ћеш сутра,
у суботу, закаснити, имали бисмо
испуњену целу недељу, и ти би заслужио петицу – из закашњавања.
МИША:
Петицу?
УЧИТЕЉ: Да, петицу. Али, наравно, ти не знаш
унапред да ћеш закаснити... Не можеш знати данас за сутра!
МИША:
Знам, знам и за сутра!
УЧИТЕЉ: Како то? Откуд можеш знати унапред?
МИША:
Знам. Ујутру, баш пред почетак
школе, треба да нам стигне тетка из
Ниша...
УЧИТЕЉ: Tетка? Па онда?
МИША:
Па онда... знате... Нисам се видео с
њом три године... Увредиће се ако
одем из куће чим дође... Треба да
поседим с њом бар пет минута...
(Завеса)
Гвидо Тартаља

Задатак
Текст Зна он унапред је драмски текст. Написан је
у дијалозима. Дијалог је разговор ликова. На основу
драмског текста изводи се позоришна представа.
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ПЕТАО И ЛИСИЦА ОД ЧОКОЛАДЕ
За празник мама купила петла и лисицу од чоко-

ладе и рекла:
– Јаснице, немој одмах да их поједеш, сад има и
колача. Метни их на сто, биће ти другови.
А тата је рекао:
– Тако ћеш лепо украсити собу.
Јасна је узела петла и лисицу и метнула их на
сто. Сутрадан је на столу била само лисица. Мама
је упитала Јасну:
– Јасна, па где је твој петао?
Тата је рекао:
– Можда је отишао у град да кукуриче.
А Јасна је рекла:
– Ја знам где је. Петла је појела лисица.
Мама је викнула:
– Лисицу треба убити.
Сутрадан на столу није било ни лисице.
Мама је опет питала:
– Јасна, па где је сада лисица?
Јасна је мирно рекла:
– Лисицу је синоћ убио ловац и однео.
Драган Лукић
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ЉУТИТО МЕЧЕ
Месец обуко чизмице жуте
облаци обукли плаве капуте
Па целе ноћи небом језде.
Доле у шуми једно мече
замишљено већ треће вече
гледа у звезде.

Мече се љути већ трећи дан
што га терају у зимски сан
и замишљено стално ћути.
Тата се љути, мама се љути
и свима веле:
„Откад постоји мед и пчеле,
откад постоји сунце и вече,
нисмо видели такво мече.”

језде – плове
небом

веле – говоре

„Шта ћеш да радиш”, мама га пита
„кад лишће сасвим пожути
и снег напада изнад рита?”
А мече ћути.
„Шта ћеш да радиш” – бака му вели
„кад свет од снега сасвим побели?”
Тата се љути, мама се љути,
а мече ћути.
Одједном мече љутито рекло
шта га је пекло:
„Нећу да спавам, нећу и тачка.
Зашто не спавају зец и мачка?
И птица изнад наших глава
зашто не спава?”
А онда тихо, тихо рече:
„Баш ми је криво што сам мече!”

шта гa је пекло –
шта га је дирало,
тиштало, шта му је
сметало

Бранислав Црнчевић
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би га пресељавао на новија и занимљивија
места.		
Сићушна глава није мировала. Стално су се у
њој ројиле велике слике. Малено зрнце је све
чешће жудело за новим ветром који му је увек
доносио промену.
Једнога дана дуну неки страшни ветар који
је сатима витлао пешчани облак над пустињом,
све док га не наднесе над морску пучину. Тако се
малено зрнце нађе и на морском дну.
Посматрало је сада велике и мале рибе и
ослущкивало изнад себе хуку таласа.
Водене струје које су га ваљале, преместише га,
најзад, и до места одакле су багери вадили песак
за градње. Кад се једнога јутра зрнце пробудило
на лопати, отпоче његова дуга вожња. Само,
овога пута, без ветра. Возило се сада камионима,
возовима и колицима. У његовој сићушној глави
царевала је само једна мисао:
„То је, дакле, онај велики живот!”

бедуини –
становници
пустиње који
се стално селе
жудети – снажно
желети, чезнути
за нечим
витлати – носити,
терати, окретати,
обртати, ковитла
ти, терати
багер – радна
машина за вађење
песка и земље

царевала мисао –
владала мисао
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житки катран –
редак катран
жамор – жубор,
жагор, шум што
чини вода када
тече
напрегнуто –
напето, грчевито,
затегнуто
ни за длаку да се
покрене – не
помиче се

У неком великом граду, у некој великој улици,
радници га помешаше са житким катраном и
уградише у асфалт. Данима су преко њега, уз буку,
пролазиле аутомобилске гуме. Малено зрнце је са
осмехом ослушкивало жамор велеграда, све док
му се поново не указа слика о друкчијем животу.
Зрнце које мисли је напрегнуто очекивало ветар.
Али, када се ветар појавио, зрнце није успело,
онако заробљено у асфалту, ни за длаку да се
покрене са свога места.
Ветар је улицом, преко њега, весело витлао само
изгужване хартијице.
Стеван Раичковић

Задатак
Приче у којима су догађаји измишљени, зову се бајке. У њима могу да
постоје и стварни ликови, али и измишљена бића и предмети који имају
натприродну моћ. Такву моћ у овој бајци има зрно песка. У бајкама се увек
боре добро и зло, правда и неправда и увек побеђује правда.
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СЛИКАР
Од сванућа па до мрака

дошаптава –
шапуће

слика мрака.
Меша боје било које,
жуту с црном,
црну с плавом,
меша, маже, клима главом
и сам себи дошаптава:
то ће бити слика права!

палета – дашчица
на којој сликар
меша боје
зашкиљи – гледа
полузатворених
очију

Прича нама
комшијама:
Ех, што ми је дете златно
кад стане пред платно!
Кроз палету
гурне палац
као прави сликар-зналац,
главу криви
лево, десно,
уметнички, самосвесно.

пиљи – упорно
гледа не трепће
на помолу – на
видику, пред очима,
ту близу
самосвесно – који
је сигуран у себе

Онда четком
заокружи,
стане мало
па продужи.
Очима зашкиљи
и у платно пиљи.
Питам: шта је то?
А он каже: сто!
А то сиво, то на столу?
Е, то је тек на помолу,
то ће нешто тек да буде
да се људи чуде!
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Довршивши ред, пошла је даље. Уз пут чу како
Је зове неки врт:
Зимо, добра Зимо,
хладноћа је љута,
дај ми мало свога
меканога скута.
Она отцепи леви скут своје хаљине, покри врт
па пође даље. Створи се тад пред другом кућицом
па орет куц! куц! на прозор, а деца и тамо спавају. Украсивши и ту прозоре, пође даље. Украј пута
су стајали четинари и молили:
Зимо, добра Зимо,
погледај на јеле,
дај им мало своје
одећице беле.
Она им одмах даде на главе беле шубаре и на
зелене широке шаке навуче им беле рукавице, па
задовољна што је учинила добро дело, настави
пут, журећи да нашара што више прозора и што
више деце обрадује.
А кад је јуро свануло и деца се избудила, нашла
су по прозорима сребрне слике што их је ноћу
ишарала Зима. Само деца нису стигла да им се
довољно науживају; свих њих је брзо нестало:
неке је отопило сунце, неке ватра у пећи, на неке
су дечица наслонила носеве и својим дахом их
избрисала, како се сликарка и бојала.

украј пута – поред
пута
нашарати –
нацртати,
нашкрабати

Десанка Максимовић
Разговор о тексту
Која добра дела чини сликарка Зима? Како се ти осећаш
зими када пада снег и када је хладно? Шта би желео да
сликарка Зима наслика на прозорима твоје учионице?
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Кад сам био велики,
нико није смео да ме по млеко шаље!
Кад сам ја био велики...
Кад сам ја био велики...
е – не знам даље.
Мирослав Антић

Задатак
Научи напамет песму
и казуј је тако да
испаднеш допадљиво
разметљив.
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КОРЊАЧА И ЗЕЦ
Корњача

и зец такмичили су се у брзини. Тако
утврде они рок и место, те крену на пут.
Знајући да је рођени тркач, зец се није толико
бринуо за трку него леже крај пута и стаде
дремати.
Корњача је, знајући своју спорост, трчала без
предаха и тако престигне зеца који је био спавао
и добије победничку награду.
Езоп

Запамти
Кратке приче о животињама у којима оне представљају људе са њиховим
особинама зову се басне. На тај начин се приказују људи са добрим и
лошим особинама. Басна садржи поруку или поуку.
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КОЊ И МАГАРАЦ
напртио на коња –
натоварио на коња

Неки човек је имао коња и магарца. Кад су јед-

ном били на путовању, магарац рече коњу:
– Узми мало од мог терета, ако хоћеш да останем жив.
Коњ не послуша. Магарац се од умора сруши и
угину.
Кад је господар све напртио на коња, па и саму
магарчеву кожу, стаде коњ Јаукати:
– Јао, мени, беднику! Шта ми се догодило!
Нисам хтео узети мали терет, а ево, сада носим
све, па и одрану кожу.
Езоп

Објасни
пословицу:
Учини добро, не кај се;
Учини зло, надај се.
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ЗАШТО ПАС ЖИВИ СА ЧОВЕКОМ
Давно, давно, живео у шуми пас сам-самцат. На

крају му је досадила самоћа; па је пошао да тражи
друга с којим би з увек остаo. Само је гледао да
нађе таквога који, би био најјачи на свету и који
се никога не би бојао. Учинило му се да је најјачи
на свету вук. Отишао је вуку и рекао:
– Вуче, да живимо заједно!

Запамти
Приметио си да у овој причи
има низ повезаних догађаја.
Та повезаност постоји у свакој
причи и зове се фабула.

77
NT_32502_1.indd 77

2019. 06. 04. 16:56:07

78
NT_32502_1.indd 78

2019. 06. 04. 16:56:15

79
NT_32502_1.indd 79

2019. 06. 04. 16:56:23

80
NT_32502_1.indd 80

2019. 06. 04. 16:56:33

81
NT_32502_1.indd 81

2019. 06. 04. 16:56:43

NT_32502_1.indd 82

2019. 06. 04. 16:56:51

83
NT_32502_1.indd 83

2019. 06. 04. 16:56:59

NT_32502_1.indd 84

2019. 06. 04. 16:57:03

NT_32502_1.indd 85

2019. 06. 04. 16:57:11

NT_32502_1.indd 86

2019. 06. 04. 16:57:13

87
NT_32502_1.indd 87

2019. 06. 04. 16:57:19

88
NT_32502_1.indd 88

2019. 06. 04. 16:57:25

ПЕСМА ЗА МАМИНЕ ОЧИ
За све бесане ноћи
и за све брижне очи
које си од мене крила,
за све уздахе твоје,
за очи које се боје
за мене, мајко мила,
за све пољупце твоје,
за руке твоје меке,
за речи топле, благе,
које си шапутала,
за све, за све ти хвала.
За сву одшиту дугмад,
за све немирлуке моје,
за порубе које си шила,
за сваку твоју сузу која није
потекла,
за све што си ми дала,
за све што си ми рекла,
хвала ти, мајко мила.

бесане ноћи – ноћи
проведене без сна
брижне очи – очи
које су пуне брига,
које су у бризи,
забринуте,
неспокојне
немирлук –
несташлук,
враголанство,
неспокојство,
живахност

Разговор
о тексту

Мира Алечковић

У овој песми се дете
захваљује мајци. Како
се осећа дете? Подвуци
речи које приказују
мајчине особине. Чиме
се могу исказати љубав
и доброта?

Задатак
Опиши особу која те
воли и брине о теби.
Пронађи на YouTube
песме о мами.
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СВЕТИЉКЕ СЕ ДАНА ПАЛЕ
Иза брда нешто расте,

из мора се нешто диже,
ено, сад ће да израсте,
све је ближе, све је ближе!
Иза горе нешто гори,
на небу се нешто пали,
к’о див неки да се бори,
као да се гвожђе кали.
Већ су звезде понестале,
мрак се скрио за врхунце,
светиљке се дана пале:
родило се Земљи Сунце!
Божидар Тимотијевић

Загонетке
 У кућу уђе, а врата ни прозор не отвара.
 На плавом тигању јаје на око и гледа нас одозго као соко.
 Једна грудва воска – целом свету доста.
Пронађи и ти пословице и загонетке о сунцу и запиши их у свеску.

116
NT_32502_1.indd 116

2019. 06. 04. 17:01:23

калити – чинити
чврстим,
способним за
подношење
тешкоћа, јачати,
челичити
врхунац – врх,
највиши степен,
највећа мера
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ДАНАС ЈЕСТЕ СУБОТА
Данас јесте субота,
е па шта, е па шта!
Сутра јесте недеља,
јесте да, јесте да!
Женићемо медведа,
епа шта, епа шта!
Крај голема језера,
јесте да, јесте да!
Зец је коло водио,
ију-ју, ију-ју!
Ћуран барјак носио
пућ-пурућ, пућ-пурућ!
Беле гуске играле,
трапа-трап, трапа-трап!
Кокошка се пела,
на чандију села.
Чандија се срушила –
и песма се свршила.
Народна песма
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чандија – кров
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КОЛО
Игра коло, играм и ја.
Игра цела фамилија.
У авлији већ је тесно.
Сви на лево, ја на десно.
Па ми на ум жеља дође
Да играм до коловође,
Јер на крају, поред кеца,
Играју се увек деца.

авлија – двориште

кец – последњи
у колу

Чаробни се шире звуци
Док се пружа рука руци.
Срца бију истим ритмом:
Некад брже, некад ситно…
Каже једна мудра књига:
„Гледај како народ игра!
И нека те то не чуди:
Какво коло, такви људи!ˮ

Разговор о тексту
Сваки народ има своје игре и песме. Срби имају националну игру коло као
препознатљив део културног идентитета.
Која кола ти знаш да играш? Који инструменти изводе кола?
Пронађи на YouTubes коло и послушај. Ако знаш кораке, покажи својим
друговима и другарицама.
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ПЕШАЦИ
(Лица: НАСТАВНИЦА
ВЕЉА)

појединац – када
говоримо да је
неко један, сам без
других

површина за
кретање пешака –
пешачки прелаз,
„зебра”
коловоз – део
улице између два
тротоара, намењен
возилима

ЈОВИЦА,

ВЕРИЦА,

(Догађа се на часу)
Наставница: – Децо, опет нисам задовољна понашањем појединаца. У школи учите једно, а ван школе чините друго.
Зар то има смисла?
Јовица:
– Наставнице, знам ја! (Диже два
прста.)
Наставница: – Шта ти то, Јовице, знаш?
Јовица:
– Знам да то нема смисла.
Наставница: – Шта нема смисла?
Јовица:
– Па то да појединци уче једно, а
чине друго.
Наставница: – То сам ја рекла, а тебе нисам пита
ла за мишљење. Седи! Дакле, децо,
недавно смо на часу говорили о површинама за кретање пешака.
Јовица:
– Молим, наставнице, знам ја!
Наставница: – Хајде, реци.
Јовица:
– Пешак не сме да се креће и задржава на коловозу. На путу, који
има тротоар или другу површину
за кретање пешака, пешак је дужан
да се креће тим површинама. По
овим површинама крећу се и лица
која гурају или вуку дечја колица или
возе дечји трицикл или тротинет.
Наставница: – Јовица је то заиста добро научио.
А знаш ли ти, Верице, на којим
местима се прелази улица?
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Верица:

Наставница:
Јовица:
Наставница:
Јовица:
Веља:
Верица:
Јовица:
Веља:
Јовица:
Верица:
Наставница:
Јовица:
Наставница:
Веља:
Јовица:

– Знам! Улица се прелази на обележеном пешачком прелазу. А ако
нема „зебре”, улица треба да се
пређе најкраћим путем. Пешак не
сме да се задржава на коловозу и да
омета кретање возила.
– У праву си. Али, као што рекох,
има и оних који знају правила, али
их се не придржавају.
– Наставнице, могу ли ја да кажем
пример?
– Реци.
– Веља је јуче прелазио улицу ван
пешачког прелаза!
– Мене немој да мешаш!
– Тужибаба!
– Јесте, јесте! И не само то!
– Лепо сам ти рекао да мене изоставиш!
– Он није прелазио улицу најкраћим
путем!
– Чуј паметњаковића!
– Тишина!
– Застао је на коловозу и показивао
је сличице фудбалера.
– Вељо, зар је то истина?
– Јесте. Признајем. Погрешио сам.
Али, молим Вас, питајте га одакле
он све то зна.
– Како не бих знао! Веља је мени
показивао оне сличице.

тужибаба –
тужакало, онај ко
воли да се тужака

паметњаковић –
онај ко се прави
паметан, мудријаш

Ласло Блашковић
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У ЈЕКУ ЈЕ ЛETО
Драга децо, ето,
у јеку је лето.

Окрени, обрни,
време да се црни.

Где су пусти зимски дани!
Сад владају патлиџани.

Увис скаче жива,
време да се плива.

Обрни, окрени,
свуда се зелени.

Где је сада лањски лед!
Сад се мота сладолед.

Ко што рекох, ето,
завладало лето.
Мирјана Стефановић

NT_32502_1.indd 144

2019. 06. 04. 17:05:49

Задатак
Пронађи на интернету песму
Лето које изводи хор Чаролија.
Испричај зашто ти волиш лето.
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БЛИЖИ СЕ, БЛИЖИ ЛЕТО
Ближи се, ближи лето;

зрикавци –
инсекти слични
скакавцима који
трљањем крила
свирају, зричу
булка – врста
пољског цвећа
црвене боје

у души га слутим.
Помаља златну косу
у зрелим њивама жутим.
Зрикавци су ми рекли
које у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.”
Ближи се, ближи лето.
Помаља усне рујне
у булкама црвеним.
Миришу ливаде бујне
и поља и шумарци
које у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето,ˮ
Ближи се, ближи лето.
Као сјајна царска круна
златна му светлуца коса
румених свитаца пуна.
Сви су ми они рекли
кад их у путу сретох:
„Ближи се, ближи лето.ˮ
Десанка Максимовић
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ШТА ЈЕ НА КРАЈУ
Шта је на крају?

На крају неба, на крају мора, на крају пута?
Шта је на крају – деца би хтела да знају!
Зато једу, зато спавају,
зато расту брже од капута.
Шта је на крају среде? Четвртак.
А – шта на крају четвртка? Петак.
На крају свих крајева?
Увек је један нови почетак.
Крајеви се потроше,
почеци увек трају.
Почетак – ето шта је на крају!
Душан Радовић

Задатак
Пронађи песму на YouTube
и научи да je певаш.
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Песме за рецитовање
БОЖИЋНИ ДАРОВИ
Уз откуцај старог сата
Стиже већ
На наша
Врата
Божић Бата,
Божић Бата.
Дечји осмех
сан већ
хвата…
Испред врата,
Испод сата,
дар дарује
вредан хата,
вредан злата,
Божић Бата,
Божић Бата.
Слободан Станишић

РАСТКО
Легенда каже
да принц Растко
за себичност није знао,
све што су му даривали,
другима је поклањао.
Кажу људи
да двор српски
гостио је многог госта,
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па је тако за принчеве
поклона било доста.
Од дарова тих
безбројних,
становници двора веле,
још је више било оних
који такав поклон желе.
Кад Растко свој дар
дарује,
нигде краја туђој срећи…
Све поклања само онај,
што је од свих других
већи.
Слободан Станишић

РАДОСТИ БОЈА
Рука
руци
даје
обојено јаје.
Свако
има
зна се
шарене украсе.
Цело
с обе
стране
треба да остане.
Кад се
јаја боје
зна се
Васкрс
то је.
Слободан Станишић
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