
„СМС приче“ Игпра Кпларпва 
 

„СМС прише“... Кад шујемп наслпв сви већ знамп да је Игпр Кпларпв задпвпљип 
критеријуме нас младих шиталаца, јер сви вплимп да щаљемп ппруку и кп зна кпликп их 
дневнп ппщаљемп. 

Коига је пдлишан приказ ранпг тинејчерскпг живпта. Збирка приша јакп ппдсећа на 
збирку вицева щтп је младпм шитапцу шини занимљивпм и лакпм за шитаое. Игпр Кпларпв 
је уз елементе хумпра пписап свакпдневни живпт и прпблеме са кпјима се данащои 
клинци сусрећу. Невпље са щкплпм, пријатељима и симпатијпм пписане су на прави 
нашин, краткп и духпвитп.  Јунаци у опј деле исте пспбине: щкпла им не иде дпбрп, у 
љубави се не сналазе најбпље, али су вепма кпмишни. Прави пример за тп је приша „У 
щкпли“ у кпјпј Жућа на сппнтан нашин изјављује Лари љубав. Лара му каже да није тп 
знала, а вицкасти Жућа изјављује: „Нисам ни ја. Али етп, у щкпли увек сазнащ нещтп нпвп“. 
Та приша ппказује да щкпла није самп местп за ушеое, већ и за дружеое и прве љубави. У 
ппследопј приши се мпгу преппзнати сви пни кпји впле да беже са шаспва и кап Мипдраг 
саоају да једнпг дана са стилпм ппбегну из щкпле. Пн ће бежати авипнпм, наравнп, кад се 
за тп ствпре услпви. 

Пре негп щтп ппшнете да шитате, пбавезнп прпшитајте Упутствп за упптребу коиге. 
Писац саветује да се „дпбрп наспаващ, претршищ 12 килпметара ппред реке, набавищ 
телескпп и вежбащ ппсматраое звезда“ јер „шитаое је, кап и живпт, пзбиљна и прeдивна 
ствар“. Сада када сам вам дала савете, пстављам вас да шитате, а ја идем да напищем свпју 
СМС пришу, пп савету писца. 
 

Кристина Стеванпвић, 6. разред 
награда „Талентпванп Перце“ 



РУСВАЈ 
Мнпгп пута у живпту деси се да нам се прпблеми гпмилају један за другим.Тпликп се 
уплетемп у оих, да не знамп где нам је глава. Кад ппшнете да шитате коигу ''Русвај'' Игпраа 
Кпларпва имате утисак да сте себи натпварили јпщ један прпблем: 40 непбишних приша п 
разним заврзламама. Ппнекад мислим да у глави имам чумбус кап Марта из прише 
''Велика Марта''. 
''Слущајте.Чујете ли? Да-кпои фркћу, лете пшеле, звецкају таоири, лупају врата, щкрипе 
кпшнице, гпвпри се таблица мнпжеоа.'' 
Ппнекад мислимп да су нам сва врата затвпрена,али ја сам сигурна да увек, из свакпг 
прпблема ппстпји излаз.Тај излаз су мени,мпја ппрпдица и другпви. Пни ми дају наду, 
веру и смех. Смех...тп је пнп щтп свима фали. Малп смеха, среће и радпсти дпвпљни су да 
нас извуку из прпблема. Кпликп гпд да нам се шини да нам краја нема, увек је ту неки виц 
или смещна приша, кпја ће нас насмејати и дати нам впљу. Тада на сцену ступа ''Русвај''. 
Најпре вас непбишне прише збуне, а пнда измаме псмех.''Гпвеђа щарена шпрба''- приша у 
кпјпј кувар спрема шпрбу и у оу ставља све щтп му падне на памет. Замислите тек краља 
Џерија, кпји је кренуп у лпв на медведе. Када је наищап на медведа и зеца, пдиграп је 
партију карата са оима. Медвед је изгубип и ппстап магарац. На крају га краљ није улпвип, 
а знате защтп? Па, затп щтп пн није ппщап у лпв на магарце, већ на медведе. Мени се 
највище дппала приша „Седамнаеста Ана''. Те Ане кпментарищу коигу ''Каркачу''. Пнп щтп 
је ппсебнп, јесте тп щтп свака Ана има надимак. Какп вам звуши Ана трактпр, Ана ташка, 
Ана трећи трегер или Ана виљущка? Акп би оихпви надимци имали неке везе са оихпвим 
физишким изгледпм, замислите какп би пне изгледале. Такпђе, ниједна Ана није ни 
прпшитала коигу и бащ из тпга ја извлашим ппруку. Данащоа деца немају навику да шитају, 
али пна уппщте нису ни заинтереспвана за шитаое коига. Тп уппщте није за ппхвалу, затп 
щтп већина оих не зна да се изражава и самим тим оихпв решник ппстаје скрпман. 
 Сигурна сам да би свакп желеп да бар на минут пде у неку бајку, да се бар на минут 
ствпри у некпј приши и да ппприша са живптиоама. Тп је урадип и Игпр Кпларпв у свпјим 
пришама - пустип мащти на впљу. Ја сам сада седми разред, кажу пзбиљан шпвек.Читаоем 
коиге ''Русвај'', прпбудила се у мени трунка детета. Пустила сам и ја мащти на впљу кап и 
писац и схватила да мащтати није забраоенп ни у тринаест ни у тридесет гпдина. За мене 
мащта представља слпбпду и излаз из чумбуса у глави бар на минут.  

 
МИЛЕНА ГАШИЋ, 7.разред 

награда „Талентпванп Перце“ 
 

 
   

 

 

 

 



ДВАНАЕСТО МОРЕ 

Киа Сибин била је чудна, у то нема сумње. Гледала је на свет неким другим 

очима, живела је у неком свом другачијем, маштовитом свету. Свету несхваћеног 

детета. Можда су зато људи и мислили да је луда.  

Књига ће вам открити једно предивно пријатељство, тако различитих, а у 

исто време тако сличних пријатељица. Читајући књигу Игора Коларова „Дванаесто 

море“, стекле смо утисак као да читамо две потпуно различите књиге. Једна 

говори о пријатељству, а друга о неком имагинарном свету. 

Прича о пријатељству нас је задивила, јер нам је открила да право 

пријатељство не познаје границе. Две пријатељице су научиле једна другу да уз 

подршку правог пријатеља све може да се преброди у животу. Друга прича на нас 

није оставила тако добар утисак. Тај део приче нисмо најбоље разумеле и помало 

је био досадан. Можда би било боље да је писац у целој књизи описао 

пријатељство Кие и Симоне. Део у коме се описује њихов врт, заједнички тренуци 

и Киина упорност да нађу други део порцуланске фигурице тигра је управо 

најзанимљивији. 

И баш као што и почиње књига речима Анг-Е-Сола да „свака прича почиње 

много пре свог почетка и  кад једном почне више се не завршава“, тако и Киина и 

Симонина прича се никада неће завршити и оне ће заувек бити најбоље 

пријатељице. 

 

Софија Мајуновић 

                   Невена Раичевић, 8.разред 

О књизи и филму „Аги и Ема“ 

Филм Милутина Петрпвића ''Аги и Ема'' пп рпману Игпра Кпларпва (у филму се ппјављује 

кап впщтана фигура Хишкпка) увпди нас у свет малпг и усамљенпг дешака Агија. Филм 

дпследнп прати радоу рпмана. Агијеви рпдитељи, кпје играју Ана Спфренпвић и Драган 

Мићалпвић,  заузети су људи, никада немају времена за сина и сталнп се селе. Никпла 

Ђуришкп се ппјављује у улпзи Агијевпг ујака кпји, иакп га впли, збпг свпје леопсти му не 

ппсвећује дпвпљнп пажое. Аги нема пријатеље и деца у щкпли га задиркују. Оегпв једини 

пријатељ је оегпвв пдраз кпји је у филму наратпр. У првим кадрпвима филма уппзнајемпп 

све ликпве и оихпве међуспбне пднпсе, јединп не наслућујемп кп је Ема. А тп је пнп щтп 

ме је изненадилп. Једнпга дана Аги уппзнаје старицу Ему кпја живи у суседнпј кући. Пбпје 

су били сами, али пд тпг дана имају једнп другп. Кратки дијалпзи између оих терају нас на 

размищљаое. Видећете свет из оихпвпг крајое шуднпг угла. Или је тп мпжда прави ппглед 



- дешји, неискварен и мащтпвит. Визију Игпра Кпларпва нам на великпм платну 

представљају дешак кпји је први пут на филму и једна искусна глумица, Стефан Лазаревић 

кап Аги и Милена Дравић кап Ема. Кадрпви приказују Агија у средое крупнпм плану, а 

пдрасли су снимљени из дешакпве перспективе. Радоа се дещава даоу, време је јесеое и 

тмурнп у складу са Агијевим распплпжеоем. Пн је срећан самп кад је са Емпм. Музика, 

изабрана пд стране Ивана Таспвца такпђе верпдпстпјнп прати сцене и распплпжеое 

ликпва. Сцене у кпјима се друже Аги и Ема (клизаое, ппсета Музеју впщтаних фигура...) 

прати нумера ''На леппм плавпм Дунаву''. Филм нам гпвпри п правпм пријатељству. Аги се 

на крају ппнпвп сели, а да ли филм има срећан крај сазнаћете акп га ппгледате. Иакп се 

сматра дешјим, мислим да би пдрасли пбавезнп требалп да га ппгледају. 

Катарина Васић, 6.разред 

награда „Најталентпваније Перце“ 

за уппредни приказ филма и коиге 

 


