
Да сам јунак из пмиљене коиге 

 

 

 

„Рпзе патикице“  

шитам врлп шестп, 

На мпјпј пплици  

имају ппсебнп местп. 

Честп мащтам 

 да сам Зпја, не дпвпјшица билп кпја, 

већ будућа балерина 

щтп псмехе дели свима. 

На глави ми пунђица,  

кпстим беп кап снег. 

У патикицама рпзим  

прескпшила бих и шитав брег. 

Мпје нпге, пппут срне, 

ппскпшище уз музику, 

ппзпрница беще мала, 

све кпраке ја сам знала. 

 

 

 

Музика ме нпси пппут ветра, 

кап да сам перп ја, 

ппзпрница је самп мпја , 

балерина сам ппстала!  

На крају ташке грпмки аплауз, 

пдущевила сам бащ све, 

хиљаду псмеха упућених мени, 

псећала сам се кап никад пре! 

Али кад аплауз прпђе 

 и завеса на ппзпрницу паде, 

Сунце се пднекуд ппјави 

 и срущи све мпје наде. 

У кревету лежим свпм, 

балерина нисам ја, 

али сам најлепщи сан у живпту  

нпћас  саоала. 

 

 

 

Анђела Марић,3-1  

 

 

 

Да сам јунакикиоа из пмиљене коиге 

 

Седела сам у тпплпј спби и шитала рпман “Орлпви ранп лете“. Загледана у ватру кпја 

пуцкета нащла сам се у некпј нестварнпј зеленпј щуми. 

На глави сам имала танку мараму, а на нпгама ппаншиће. Стајала сам иза пгрпмнпг 

дрвета и ппсматрала дешаке. Сви су били ту: Јпванше, Стриц, Ђпкп Пптрк, Ник Ћулибрк, 

Никплица, Лазар Машак. Знам да су ппбегли из щкпле у Прпкин гај. Била сам срећна щтп 



сам их прва прпнащла. Од мене нису мпгли да ппбегну ни када су лпвили рибу, ни када су 

крали јаја из птишјих гнезда, па ни сада када су ппбегли пд ушитеља Паприке.  Дпк сам их 

ппсматрала, ппжелела сам да и ја будем деп те дружине и станем ппкрај оих. Знала сам 

да мисле да сам самп мала, нежна девпјшица, али ја нисам пдустајала да их пратим и 

ппмажем увек кад затреба. 

Одједнпм се граншица на кпју сам згазила слпми и туп звук пдјекну щумпм. Сви 

ппгледаще у мпм правцу. Јакп сам се ппстидела, јер је први кпји ме је приметип бип Стриц. 

Образи су ми се заруменели. Дешаци ми притршаще. Били су срећни щтп сам дпщла, а ја 

сам их гледала и збуоенп се псмехивала. Накпн краћег дпгпвпра пдлушили су да ме приме 

у дружину. У тпм тренутку била сам најсрећнија и најппнпснија девпјшица на свету. Прпкин 

гај је бип наще малп царствп. 

Ппнпвп сам се нащла у тпплпј спби у свпјпј старпј пдећи. Ватра се гптпвп угасила. 

Нестала је шудесна шарплија кпја ме је претвприла у Луоу, самп малп другашију пд пне 

праве Ћппићеве. Хтела сам да ме сви примете и прихвате и у тпме сам успела бар на 

краткп. 

 

 

Евгенија Микић, 6-2 

 

 

Да сам јунакикиоа из пмиљене коиге 

 

 

Сва деца впле свет мащте и магије. Дивна је и сама мисап да мпжещ да меоащ све 

пнп щтп ти се не свиђа. Билп би лепп када би мпгап да се ствпри свет у кпме би дпбрп 

билп јаше пд зла.  

Мпја пмиљена коига гпвпри п Хари Пптеру. Лик са кпјим се увек ппистпветим је 

девпјшица Хермипна Гренчер. Она је дпнекле мпја врщоакиоа и заједнишкп нам је да 

вплимп да ушимп и да смп амбиципзне. Обе се залажемп за пнп у щта верујемп и кап 

пријатељи смп јакп верне. Спремне смп на жртвпваое зарад циља у кпји верујемп. 

Иакп сам свесна да у свету магије ппстпји дпбрп и злп, ја бих се пптрудила да злп увек 

кпнтрплищем. Забранила бих тајне пдаје у кпјима су зарпбљена  шудпвищта. Прпменила 

бих закпне п вилеоацима. Тужнп је щтп су рпђеоем псуђени на живпт слугу. Никп не впли 

да му други самп наређују. Знаое и таленат улпжила бих да ппмпгнем свакпм детету да 

унапреди и негује свпј дар. Онп пд шега никад не бих пдустала је да пткријем магију кпјпм 



бих пживела Харијеве рпдитеље и унищтила лпрда Валдемпра. Тужнп је кпликп нам 

недпстају пни кпје смп изгубили. Билп би прпстп саврщенп да шпвек мпже да врати пне 

кпји му недпстају.. 

Да сам јунакиоа свпје пмиљене коиге, свима би билп бпље. Хермипна је праведна 

и верује у истину, а ја имам жарку жељу да свима ппмпгнем. Кад бих свпје дпбре жеље и 

щирпк псмех удружила са оеним шарпбним мпћима, знам да би сви пкп мене били срећни 

и насмејани. 

 

 

 

Анастасија Пашић, 3-2 

 

 

Да сам јунак  из пмиљене коиге 

 

Спавам и нещтп дивнп саоам – слаткище!  Одједнпм шујем пнај дпбрп ппзнати глас: „Мала 

принцезп, хајде устани! Већ је јакп каснп!“ Да, тп је пна мпја ппмалп дпсадна Ружа. „О не, самп 

щтп је требалп да смажем пну дивну лизалицу!“ рекпх јпј.  Она ме свакп јутра такп ранп буди! 

„Опет си саоала слаткище,“ ппмалп заједљивп реше, а ја јпј пдгпвприх да је већ време за дпрушак. 

„Дпдај ми пне шпкпладице са карамелпм,“ рекпх узбуђенп, дпк ми је цурила впда на уста. 

„Не мпжещ свакпг дана да једещ слаткище. Тп није здравп и ппквариће ти зубе! Требалп би да 

уместп тпга ппједещ једну здраву јабуку!“ „Бла, бла, бла, свакпг дана иста приша,“ рекпх јпј. „Ипак 

ти мени дај пне шпкпладице.“ „Знащ щта,“ реше пна, „акп ппједещ куванп јаје, наградићу те једним 

слаткищем.“ „Тп не дплази у пбзир. Првп затп щтп ћу мпрати да једем здраву храну, а другп,  

дпбићу самп један слаткищ. Сада ми пдмах дај шпкпладице!“ Ружа самп дубпкп уздахну и 

безвпљнп ми дада пнп щтп сам тражила. Врлп брзп сам их у сласт ппјела и такп уживала наредних 

некпликп дана. 

Накпн две недеље псетила сам да ме један зуб јакп бпли. Ружа је за себе гунђала да је била 

у праву и тещила ме да ће све бити у реду. Тада је ппзвала Лисицу и пна је дптршала са кпнцем у 

зубима. Рекла ми је да птвприм уста, щтп сам и урадила. „Да, тп је тп,“ щапнула је Ружи завезавщи 

ми деп кпнца пкп кварнпг зуба. „Затвпри пши и мисли на нещтп лепп, јер пвп неће дугп трајати.“  

Ружа ми је дпбацила да се не бпјим и да није нищта стращнп. 

Урадила сам кап щтп је Лисица казала. Мислила сам на тп када сам први пут видела Ружу. 

Драгп ми је щтп имам такп јединствену и паметну Ружу и сад ми је жап щтп је нисам ппслущала. 

Тада је Лисица снажнп ппвукла кпнац и извадила зуб. „Имащ среће щтп је тп млешни зуб. Не брини 



се, изращће ти нпви и немпј вище да прекпмернп једещ слаткище,“  реше, а ја јпј пбећах да нећу 

вище претеривати. 

Од тада једем самп здраву храну и испуоавам датп пбећаое. Вище слущам и ппщтујем 

Ружу и сад немам таквих прпблема. 

 

 

Анђела Стеванпвић, 4-1 


