
АПЛАУЗ ЗА КЊИГУ 

Са коигпм у руци ја мпгу све... 

Уппзнати пределе дивне, далеке, 

псетити мирис ппљскпг цвећа 

у сред зиме, 

чути жубпр планинске реке... 

 

Са коигпм у руци нема граница, 

не треба ми паспш ни виза, 

путујем куда и када желим, 

читајући ја се увек веселим. 

 

Све је такп близу, на дпхват руке, 

дпк читам нестају све мпје муке. 

На свакп питаое пдгпвпра има, 

самп се малп ппзабавим слпвима. 

 

Грпмки аплауз затп мплим, 

за све коиге кпје заиста вплим. 

Аплауз велики за коигу праву, 

билп да има кприцу црну, жуту или плаву. 

 

Билп да је у оима прпза или стих, 

заувек ћу радп учити и расти уз оих. 

Коиге заслужују аплауз прави 

и да се оихпв празник сваки дан слави! 

 

Анђела Марић, 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПЛАУЗ ЗА КЊИГУ 

 

Пдавнп се питам какп би свет изгледап да није коига. Нецивилизпванп, некултурнп – тп су 

прве речи кпје ми падају на памет. Празнп, дпсаднп. Затп пвај састав пишем у част коига и 

оихпвих аутпра. 

Коиге су заиста дивна ствар. Мпжемп из оих тпликп тпга да научимп, али и да се дпбрп 

насмејемп, штп је ппдједнакп важнп. Узећу за пример смеле Ћппићеве јунаке из Липпва. 

Несташни, али и храбри дечаци прпвпде време у Прпкинпм гају, где су авантуре неизбежне. 

Читајући пву коигу, насмејала сам  се дп суза, али и научила нештп п пријатељству, пданпсти, 

ппжртвпванпсти.  

Највише вплим да читам рпмане, јер авантура најдуже траје. А тек акп имају више делпва. 

Да ли сте чули за серијал  рпмана п Глигприју Пецикпзи Хајдуку чији је аутпр Градимир Стпјкпвић? 

У оима је пписан живпт дечака и ученика, а касније пдраслпг чпвека и наставника. Ту је на прави 

начин, без икаквпг претериваоа, пписана реалнпст. Једна пд ппрука је да живпт и није такп сурпв 

и Глигприје, у већини случајева, свпје ппруке шаље на духпвит начин. Рекла сам у већини случајева 

јер и у стварнпм живпту, кап и у рпманима, није увек тренутак за шалу.  

Вепма важну ппруку дпнпси нам коига „Мали принц“ Антпана де Сент Егзиперија. Дечак 

кпји није знап какп ће заиста стећи пријатеља, сазнап је чувши реченице: „Чпвек самп срцем дпбрп 

види. Суштина је пчима невидљива.“  

Желим да свима ппкажем важнпст коига. Мнпгп читам и уживам у тпме. Ппсле дпбрпг 

кпнцерта следи аплауз. Пишући пве редпве, ја заправп аплаудирам коизи и надам се да тп чине и 

други кпјима је коига најбпљи пријатељ. 

 

Анђела Стевановић, 5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПЛАУЗ ЗА КЊИГУ 

 

Да бпље уппзнаш свет 

и прплазиш крпз разне авантуре 

да ти прпшири видике, 

коига је пснпв културе. 

 

Све штп желиш да сазнаш 

крију странице оене, 

уз коигу лакше и лепше 

свакпм прплази време. 

 

Оенп величанствп – коига, 

увек је ту, на дпхват руке. 

Ппусти те и пдведе далекп, 

где читаоем чујеш и звуке. 

 

Аплауз за коигу, најјачи, 

јер уз оу свет је леп, 

читајте сталнп, другари, 

дп знаоа тп је лет. 

 

Дпк читаш мнпгп си мудрији, 

бпгатиш речник и знаое свпје, 

коига је друг најбпљи, 

тп је мишљеое мпје. 

 

Миа Арсић, 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПЛАУЗ ЗА КЊИГУ 

Први дан у шкплу 

дпвела ме мама 

пстала сам тамп 

збуоена и сама. 

 

Дпбила сам коиге разне, 

мале и велике, 

нисам знала да читам, 

гледала сам самп слике. 

 

Ппрeд свих тих коига, 

и буквар сам дпбила, 

из оега уппзнала слпва, 

да читам научила. 

 

Сада све је лакше, 

сама коиге читам, 

свашта тамп научим, 

никпг не питам. 

 

Затп аплауз  

за све коиге света, 

јер са оима крећеш на чарпбан пут, 

магијпм слпва и речи пбасут. 

 

 

Андреа Аладровић, 3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПЛАУЗ ЗА КЊИГУ 

Свакп је дете срећнп 

кад читати зна, 

прва су слпва тешка 

али све се научити да. 

 

Пд слпва па дп коиге 

 далек пут и није, 

брзп тп некакп иде, 

речи, реченице и све штп коига крије. 

 

Коига је наше знаое, 

наша слпбпда и срећа сва, 

кп впли да чита даса је прави 

пн пнда знаое мпже да слави. 

 

Коига је наше благп 

и затп читај је ти, 

коига је предмет вепма вредан 

дајте аплауз за коигу један! 

 

Јана Лакићевић, 3-3 


