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ИГРЕ КОЈЕ СЕ ПАМТЕ
Научите правила игре 

Коларићу — Панићу која се 
налазе на крају Читанке. 

Уз весело заплитање и 
расплитање, пријатељства 

непрестано расту. 
Проверите.

КОЛАРИЋУ — ПАНИЋУ

Коларићу — Панићу,  
у трен ока сазнаћу:

Шта се множи? Шта се дели? 

Како расту праве звезде?

Где настају шу-шу тајне?

Да ли се у срцу гнезде?

Како дете да постане 

добар човек — знаће деда!

У љубави и у раду,

свуда нека буде реда.
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Драган Лукић

Школа
Школе су велике мирне овце
које окаче велико звонце
па звоне, звоне и децу гоне
у жуте мале авионе.

Школе су велике и добре маме,
стотину деце негују саме,
напамет знају сву своју децу,
и бајке причају о месецу.

Школе су велики чудни дворци
које освоје храбри основци
сваког септембра пушчаном паљбом
и оловкама — дугачком сабљом.

Сваког септембра
кад јесен ступи
по два су борца
у школској клупи.

О ВЕЛИКИМ ДВОРЦИМА

 Зашто песник каже да су школе велике мирне овце?

 Шта у песми представљају жути мали авиони?

 Драган Лукић школе упоређује са великим добрим мамама. Прочитај ту строфу.

 Подвуци реч која описује основце. Које их још особине одликују?

 Шта мислиш за шта се боре борци у школским клупама?

гоне, гонити   
пожуривати

паљба  
пуцњава

сабља  
врста хладног 
оружја

ступи, ступити 
појавити се

Кључне речи:  
песма, строфа, стих
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БЕЛЕШКЕ ИЗ ЂАЧКЕ СВЕСКЕ

КУТАК ЗА ЧИТАЊЕ И КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ 

Прочитај песму изражајно, смирено и разумљиво.

За песника су школе мирне овце, добре маме и чудни дворци. Док машташ, 
замисли какву би школу желео/желела. Мисли подели са борцем из своје клупе.

Усправном линијом подели страницу у својој свесци. Са леве стране напиши како 
изгледа твоја школа, а са десне напиши шта би ти у њој променио/променила.

ПОДСЕТИ СЕ  
И САЗНАЈ

Стих је један ред у 
песми. Два, три стиха 

или више стихова могу 
да чине једну целину 
у песми. Таква целина 

зове се строфа.

„Дечја игра је кад се не играш сам.”„Другарство је дечји начин разоноде.”

 __ __ __ __ __               __ __ __ __

решење ребуса — ДЕЧЈА ИГРА 

Сваког септембра

кад јесен ступи

по два су борца

у школској клупи.

строфа

стих

 JA Л = Р
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Ана Миловановић

Слатка математика

ЛИЦА: МИРКО, ВЕСЕЛА

МИРКО: Хууу. (Замишљен је. Држи чоколаду у руци.)

ВЕСЕЛА: Ћао, Миркић. Што си ми се тако замислио?

МИРКО: Ништа специјално. Размишљам нешто о математици.

ВЕСЕЛА: Ух, што си нашао тему за мозгање.

МИРКО: Нашла би и ти да ти је учитељица рекла: ,,Да, Мирко, ако не научиш 
шта је половина, а шта четвртина, добићеш јединицу као врата”. 

ВЕСЕЛА: Их, што је то тешко: половина и четвртина. Хоћеш да ти ја покажем 
шта је то?

МИРКО: Како да нећу, Весела.

ВЕСЕЛА: Дај ми ту чоколаду.

МИРКО: Паа, ако ти баш треба.

ВЕСЕЛА: Наравно да ми треба да бих ти објаснила. Видиш, Мирко, ова 
чоколада је сад цела. Кад је поделим по средини, добијем две половине. 
Оне су потпуно једнаке. Не пипај, упрљаћеш прсте.

МИРКО: Добро, нећу.

ВЕСЕЛА: Е, сад једна половина нам више не треба (Једе је.), а од друге ћу 
добити две четвртине. Питаш се како? Лепо, поделићу половину на два 
једнака дела. Значи, половина има две четвртине: једну и другу (Једе их.). 
Мљац, јеси ли сад разумео?

МИРКО: Јееесам. Али, Весела, ти си појела моју чоколаду.

ВЕСЕЛА: Па, шта да ти радим, Миркић, свако знање се плаћа. Хајде, немој да 
се љутиш, објаснићу ти и појам нуле. Имао си једну чоколаду, ја сам ти је 
појела и сад имаш, колико?

МИРКО: Нула чоколада.

ВЕСЕЛА: Ето, како и ти знаш математику.

(Завеса)

Кључне 
речи:

драмски 
текст,

улога,

глумац.
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О СЛАТКОМ РАЧУНУ

 Ко су лица у овом драмском тексту?

 Подвуци реченицу која говори о чему Мирко размишља. 

 На основу чијих речи је закључио да не зна математику? Прочитај део реченице 
који то потврђује.

 Шта му Весела предлаже и помоћу чега му објашњава задатке?

 Зашто Весела каже Мирку да се свако знање плаћа? Чиме је Мирко платио своје 
знање?

 Које рачунске радње Весела користи у свом подучавању? 

 Заокружи реченицу која доказује који је резултат на крају добила. 

 Да ли одобраваш Веселин поступак? Шта је за тебе помагање другима? Шта све 
може бити разлог за помоћ? 

Драмски текст је написан у 
облику разговора између двају 
или више лица. Подељен је по 
улогама које глумци изводе на 

позорници.

КУТАК ЗА  
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Напиши овај драмски текст на другачији 
начин. Замисли да је Мирко замерио 
Веселој. Како би тада изгледао њихов 
разговор? Представите свој текст 
другарима у одељењу који ће вам бити 
верна публика. Присетите се правила 
понашања у позоришту.

 __ __ __ __ __

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...

... да је најстарије српско позориште 
основано у Крагујевцу, и то пре скоро 
два века. Основали су га кнез Милош 
Обреновић и књижевник Јоаким Вујић.

РАЧУНСКА ЗАГОНЕТКА

Браћа смо, сваки има три брата. 
Колико нас је?

(четири брата) 

решење ребуса је ШАПАТ

ПОДСЕТИ СЕ  
И САЗНАЈ

T
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Мирослав Антић

Тајна
Свако има неку тајну:
шу-шу-шу… 
Неко лепу и бескрајну,
неко тужну или смешну,
неко злу.

Неко своју тајну слаже.
Неко одмах мами каже.
Неко своју тајну не би
испричао ни у сну.
Неко шапне само теби
као другу — шу-шу-шу… 

Обично су тајне главне
измишљене и љубавне.

Ал’ и друге кад се зброје,
наше, ваше, моје, твоје,
леве, десне, чудне, сјајне,
све једнако много значе,
јер — иначе,
зашто би се звале тајне?

Имам и ја тајну једну,
врло важну, врло вредну.
Ником другом — само теби
пришапнућу јутрос њу.

Ходи ближе: шу-шу-шу… 
Сутра рано… шу-шу-шу… 
Баш онамо… шу-шу-шу… 
Али ником то не кажи.
Сам потражи… шу-шу-шу… 

Пронаћи ћеш врло лако
и видећеш да је тако.

ПРИШАПНУЋУ САМО ТЕБИ

 Какве тајне помиње Мирослав 
Антић? Заокружи их.

 Пронађи строфу која говори како 
се тајне чувају.

 Подвуци стихове који говоре чије 
тајне могу бити.

 Зашто песник на више места 
користи израз шу-шу-шу?

 Шта мислиш о дечјем 
дошаптавању? Да ли постоје тајне 
које не треба чувати?

 Да ли нас чување неких тајни 
може довести у опасност? 

 Када треба да кажемо тајну 
одраслој особи?

ИГРЕ КОЈЕ СЕ ПАМТЕ

Научите правила игре 
Тајанствени пријатељ која 
се налазе на крају Читанке. 
Кад дође време да се тајне 
открију, изненадићете се 
колико сте среће донели 

пријатељима.

Кључне речи: 
песник, песма, 
рима
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КУТАК ЗА  
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ  

Поразговарај са баком или дедом 
и сазнај како су се тајне чувале у 
њихово време. Да ли су се памтиле 
или записивале? Да ли су се чувале у 
ковчегу или у везеној марами? Замоли 
их да ти објасне шта значи кад је нешто 
обавијено велом тајне. 

Опиши догађај из далеке прошлости 
који је обавијен велом тајне. Може да 
буде истинит или измишљен.

„Тајна је кад чуваш 

неку тајну, нпр. у 

кога се твој друг 

заљубио.”

„Тајна је љубавно 

писмо које се не даје 

момку или девојци.”

ПОДСЕТИ СЕ  
И САЗНАЈ

На крају неких стихова речи се римују. 

Рима је гласовно подударање 
последњих речи у стиховима. 

Неко своју тајну слаже.

Неко одмах мами каже.

У песми „Тајна” заокружи речи које 
се римују. Следи пример и користи 
дрвене боје.

САША: Ја сам Саша.

МАША: Ја сам Маша.

САША: Ти и ја смо рима.

БЕЛЕШКЕ ИЗ 

ЂАЧКЕ СВЕСКЕ
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Александар Поповић

Два писма

Лица: ЈОЦА и МАМА

(Дневна соба са неколико комада намештаја. У соби су Јоца и мама.)

 

ЈОЦА (стално се врти око маме која нешто ради за столом): Мама...

МАМА (и даље ради и не гледа на Јоцу): Шта је, сине?

ЈОЦА (нестрпљиво се врти око стола): Мама, је л’ био поштар?

МАМА (зачуђено га погледа): Није још. Зашто то тебе занима?

ЈОЦА (збуњено): Ма, ја онако... Мислим...

МАМА (наставља да ради): Играј се. Зашто се стално вртиш око мене?

ЈОЦА (и даље се врти око стола, неодлучно): Мама...

МАМА (помало нестрпљиво): Па шта је сад опет?!

ЈОЦА (гледа у земљу па ће стидљиво): Мама, можда је поштар већ 
био...

МАМА (љутито): Поштар још није био, он долази у дванаест часова, а 
сад је тек једанаест! И што се толико за поштара бринеш? Гледај ти 
своја посла! 

ЈОЦА: Хоћу, мама... (И даље се врти око стола.). А што ти ипак не 
погледаш у поштанско сандуче, можда је неко писмо већ стигло...

МАМА (нагло устане од стола): Е, баш ћу ти доказати да ме само 
узалуд тераш да устајем! Погледаћу у сандуче. (Одлази напоље.) 

ЈОЦА (чим мама изађе, почне весело да скакуће по соби и трља 
руке): Фино — фино — фино! Охо-хо, охо-хо, охо-хо!

МАМА (враћа се и у руци носи парче папира): Заиста, био си у праву, 
нашла сам у сандучету писмо! 

ЈОЦА (врло значајно): А, какво писмо?!

Кључне 
речи:

драмски 
текст,

разговор,

лица.
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МАМА (погледа у писмо): Не знам. Нисам погледала, сад ћу га прочитати... 

(Чита.) Поштована мама Јоцина, ово пише учитељ вама Јоцин, због тога 
што Јоца добар је млого у школи и заслужује да њему сасвим мало млого 
давате шећер у коцке који он млого воли. Давајте му више поручује вам 
учитељ Јоцин знате онај што сте прошли пут били. Учитељ. (Престане да 
чита.) Баш чудно писмо...

ЈОЦА (постиђено гледа у под): Видиш, мама... То мој учитељ... Мама, 
учитељa треба сви да слушају...

МАМА (значајно): О, па то је сигурно! Ја ћу сместа послушати учитеља!

ЈОЦА (као из топа): И даћеш ми шећер у коцкама!

МАМА: Ма — да, хоћу, али чини ми се да поштар опет промаче поред наше 
куће. Можда је још неко писмо донео за нас? Иди сад ти погледај у сандуче, 
па дођи да ти дам ово што је учитељ написао.

ЈОЦА (вољно, радосно): Хоћу, мама! (Одјури.)

МАМА (насмеши се и сама себи говори): Тако је најбоље... Клин се клином 
избија...

ЈОЦА (враћа се покуњено, руке држи на леђима, нешто крије): Мама...

МАМА (тргне се): А, ти си? Има ли шта у сандучету?

ЈОЦА (скрушено): Овај...

МАМА (завирује Јоци иза леђа): А ту је и друго! (Значајно.) Шта ли то може 
бити да ми у једном дану добијемо два писма? Дај да видим да у том писму, 
можда, директор школе не поручује да ти купим карамеле.

ЈОЦА (безвољно јој пружа писмо): Ево... Овај...

МАМА: Чекај — чекај, да прочитамо... 

(Чита.) Поштована мамо, ово вам пише учитељ вашег сина Јоце и најлепше 
вас моли да своме сину Јоци скренете пажњу да се не каже МЛОГО — него 
се каже МНОГО. И не каже се ДАВАТЕ — него се каже ДАЈЕТЕ. Ето, друго 
вам не бих имао шта писати. Учитељ вашег сина Јоце. (Престане да чита.). 
Чу ли ти, сине, ово?

ЈОЦА (скрушено): Чух, мама... Други пут ћу пазити, али дај ми сад бар две 
коцке шећера.

(Завеса)
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БЕЛЕШКЕ ИЗ 

ЂАЧКЕ СВЕСКЕ

ЗА ДВЕ КОЦКЕ ШЕЋЕРА

 По чему можеш да закључиш да је ово драмски текст? 

 Где се одвија радња? Подвуци део текста на основу којег то закључујеш.

 Зашто је Јоца написао писмо? Шта мислиш о његовом поступку? Објасни.

 Заокружи садржај првог писма и прочитај га наглас. Због чега је лако 
закључити да је писмо лажно? 

 Шта значи Клин се клином избија? Зашто је мајка употребила баш тај израз?

 Како је Јоца реаговао кад је прочитао друго ‘учитељево’ писмо? Шта је мајка 
њиме желела да постигне? Да ли је успела у тоj намери? 

ПОДСЕТИ СЕ И САЗНАЈ

Ликове у драмском тексту 
називамо лицима. 

КУТАК ЗА  
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Са другом из клупе напиши другачији 
разговор између маме и Јоце. Јоца 
од маме искрено тражи шећер. Шта 
ће му мама на то рећи? Како ће он 
одговорити? Кад завршите, један/
једна од вас нека чита оно што 
говори мама, а други/друга оно што 
говори Јоца. Упоредите свој разговор 
са разговорима које су написали 
другари из одељења. 

„Истина је кад те 

брат ухвати да 

му претураш по 

стварима.”

„Истина се не може 

сакрити јер не зна да 

игра жмурке.”

 __ __ __ __ __ __ __ __ __

решења ребуса је ПОЗОРИШТЕ

П
З
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