
 

за књигу 

 

 

 

Читајући књиге и пишући препоруке зашто 

неко други да прочита баш књигу по 

њиховом избору, ученици шестог разреда 

уживали су у уметности лепе речи, 

богатили свој речник, дружили се са 

ликовима из своје маште и размењивале 

своје утиске на основу доживљајног 

читања. Поред свог кутка за маштање, 

многи су ово лепо време уз књигу проводили и у школској библиотеци, што ученици 

свкаком препоручују и поручују: „Лајк за књиге и библиотеке!“ 

 

Сњежана Леканић, библиотекар 

 

 

 

Препоруке ученика за читање 

 

 

 

Ученици шестог разреда, држећи се 

изреке да добра књига злата вреди, 

препоручили би свим својим 

вршњацима да никако не одрасту а 

да не прочитају следећа књижевна 

дела: 

 

Уколико тражите инспиративне песме, Добрица Ерић их има. Ако тражите песме пуне 

 

осећања и стилских фигура, Добрица Ерић их има. О чему 

год да замислите песму, наћи ћете је у збирци „Ћилим 

поље“, Добрице Ерића. Свака песма носи посебну поруку, 

као благо, коју свако од нас треба сам да открије; наглашава 

ово Данијела Васић из VI3. И Марија Николић, VI1 

 



препоручује баш ову књигу и каже да ко воли да чита поезију 

и одмара док тоне дубоко у стихове, треба да прочита 

„Ћилим поље“, Добрице Ерића. Када читаш ове песме, 
 

заборавиш на проблеме, јер те воде у свет препун среће, у 

који ћеш доспети помоћу своје маште. У песмама има доста 

стилских фигура које ће ти помоћи да се боље изражаваш и 

да лепше пишеш песме или саставе. 
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Ивона Аћимовић препоручује да прочитате следеће две књиге „Ивино летовање“ Џуди 

Кетрин и „Како да преживим пролупале родитеље“, Франциз Омен, јер су веома 

занимљиве и лепо, и лако, и брзо се читају. 

 

Ако волите интернет, колико и Ива, шта би било кад би вас одвели у село без интернета, 

телевизије и телефона? Да ли бисте упознали неког чудака? Да ли бисте спасавали 

дрво? Не? Не би ни Ива, али мора и замислите, уопште јој није тешко. Тако одраста и од 

једне размажене девојчице постаје осећајна, васпитана и разумна особа. Како? 

Сазнаћете ако прочитате књигу „Ивино летовање“. А ако сад као тинејџери пролазите 

кроз своје жуте минуте, Роза из књиге, која је Ивонин други избор, дели најбоље савете. 

Откријте који су. 

 

 

Књигу „Мој дека је био трешња“ Анђеле Нанети 
 

препоручило је више ученика: 

 

Петар Михајловић из VI 1 сматра да је ова књига 

истовремено и смешна, а и тужна; врло занимљива и пуна 

дешавања која се брзо смењују. Јована Јованоски из 

одељења VI2 сматра исто и каже да нас ова књига подсећа 

колико треба да волимо и поштујемо своје баке и деке. 
 

И Урош Петровић из одељења VI1 сматра да треба обавезно 

прочитати књигу „Мој дека је био трешња“. Ова књига нас 

подсећа да никад не одустајемо, а Уроша је подсетила на то 

колико и он сам воли свог деду. И Николина Стојилковић, 

ученица одељења VI3, сматра да ће све дека Отавијано 

научити како се изборити са тешким тренуцима у животу и 
 

како се могу створити пријатељи од било кога и било чега. Дечак Тонино ће све подсетити 

да мале ствари људе чине срећним. И Александра Бошњаковска, ученица VI2, 

препоручује да прочитате ову књигу, јер ће побудити у вама најлепша осећања. 

Схватићете колико су бака и дека битни уживоту. 

 

Књига „Кул штребер“ Пита Џонсона прати Ричарда Хоџсона како се толико мења да не 

могу остали да га препознају. Књига нас опомиње да увек има 

неки фактор који може да нам промени живот на боље или на 

горе. Књига је веома занимљива и Ричард Хоџсон се мења 

после саобраћајне несреће , у томе му помажу Стив и Дени, и 

Ешли, у коју се заљубљује. Илија Стошић из одељења VI1 

препоручује да прочитате баш ову књигу како бисте уживали и 

сазнали све детаље о значајној промени главног лика. Илија 

препоручује да прочитате још једну књига Пита Џонсона 



„Вампирски блог“, која такође говори о једној промени, мало 

необичној. Можда се нешто може наслутити из наслова, али ко 

жели да сазна детаље, треба да прочита књигу. 
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Књигу „Хајдук на Дунаву“ Градимира Стојковића свим својим вршњацима препоручује 

Зоран Стаменовић, ученик VI3, зато што је стил писања 
 

прилагођен деци и њиховом углу гледања, као да је писана 

неким „дечјим жаргоном“. Она је наставак књиге „Хајдук у 

Београду“. Књига је од Зорана добила све похвале зато што 

је узбудљива, занимљива и незаборавно штиво за читање. 

 

Глигорије Пецикоза је дечак који се сели у Београд и ту се са 

великим потешкоћама навикава на ново окружење. Овај 

писац пише веома духовито и занимљиво, у читаоцу се 

пробуди радозналост и Стефан Јовановић из одељења VI1 

каже да ће се сваком ова књига допасти више од било које 

друге. Сви догађаји су везани за школу, породицу и дружење 

и главни јунак пролази кроз све што и ми, данашњи 

школарци. Једна чињеница везана за ову књигу јесте да је 

добила још 1985. године награду за најбоље књижевно дело 
 

за младе „Политиконог забавника“. И данас је популарна и читана. 

 

Андреји Јовановић, ученику VI2 допала се књига Џека 

Лондона „Зов дивљине“, јер има срећне ситуације. Али у 

књизи има и веома и тужних момената, тако да читајући ову 

књигу доживите сва осећања. Тужно је, на пример, било када је 

Џону умро отац и када су Бака продали човеку који га је 

малтретирао. Тај део је оставио на мене веома јак утисак. 

Допао ми се крај књиге када је Џонова сестра оздравила; Бак 

их тада напушта и одлази са вучицом – у њему је победио зов 

дивљине. 

 

Јована Јованоски, ученица VI2, препоручује да читате књиге 

К.С.Луис из циклуса „Нарнија“. Веома су занимљиве, имају 

прелепе описе и доказ су да машта може баш свашта. 

 

Филип Станисављевић из одељења VI1 издваја књигу „Шешир професора Косте 

Вујића“, М. Витезовића. Књига је веома забавна, сазнајемо много о животу професора и 

његових ученика, међу којима су многи касније познати српски научници. Књига се брзо и 

лако чита! Срећно и уживајте! 

 

Марија Николић из одељења VI1 има необичан избор. Она 

препоручује збирку усменог народног стваралаштва „Ни по 

бабу, ни по стричевима“. У њој има и шаљивих прича, и 

митолошких, и обредних, и епских песама из којих сазнајемо како 



се снаћи у многим ситуацијама и како је народ памтио историјске 

догађаје, личности, дешавања у школи и слично. Шаљиво се 

објашњавају врло важне животне поруке и тако је лакше 

упамтити их и схватити поенту. 
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Александар Барош из одељења VI2 истиче да му се посебно свидела жеља главног 

јунака, дечака, да оствари свој сан. Кристијано Роналдо живео је на острву Мадеира као 

дете. Био је сиромашан, али опсесија да буде најбољи и да помогне својој породици била 

је јача од њега. Он је чист пример да се све може постићи уз велики труд, јер је од 

сиромашног детета постао један од најбољих и богатијих фудбалера. Он је Александров 

идол! Зато Александар препоручује биографију „Опсесија за савршенством, Роналдо“, 
 

Л. Каиолија. 

 

Милица Лазић VI3 сматра да треба обавезно прочитати књигу 

 

„Острво с благом“ Роберта Луиса Стивенсона, јер се из ове 

књиге може научити много. Као нпр. када је Џим заспао у бурету 

са јабукама и том приликом , сасвим случајно, као што се често 

дешава и нама у животу, открио нешто и изненадио се; једва је 

чекала да прочита тај део и сазна шта ће се десити пошто је 

тада Џим открио да део посаде покушава да напакости осталима 

и да узме благо за себе. Ко је волео авантуре Робинсона Крусоа, 

волеће и ову књигу, јер део посаде креће у потрагу за благом а 

проналази Бен Гана, човека који је неколико година провео сам 

на том пустом острву. Обавезно треба прочитати ову књигу. 

Ниједан филм јој није раван. 

Ова књига се допала и Данијели Васић из одељења VI3 која 
 

пише следеће: Дечак Џим Хокинс је кренуо у пустоловину и да пронађе закопано пиратско 

благо на пустом острву. Џим је преко ноћи морао да одрасте, јер се на броду затекао са 

опаснијим и снажнијим од себе. Џим је надмудрио јачег и страшнијег од себе. Пронашли 

су благо и сви су се из посаде вратили. 

 

Топла препорука Николине Стојилковић VI3 је да слободно 

време проведете читајући књигу „Лето кад сам научила да 

летим“ Јасминке Петровић. Ова фантастична књига ће вам 

поправити расположење и научиће вас да, када је лоше, све то 

може за трен да се поправи. 

 

Свима који воле авантуре и мистерије Катарина Јашић VI3 

препоручује да прочитају књигу „Пет пријатеља на 

камповању“ Енид Блајтон. Радња романа прати четворо 

деце: Џилијан, Дика, Ану, Џорџину и њиховог пса Тимија. 

Блајтон је намеравала да напише 6 – 8 књига, али због велике 

продаје написала је чак 21 роман ! Сваки пут, када се деца 

враћају из школе, бивају неке нове авантуре. Видећете како је 

то занимљиво! Уживајте у читању! 
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Какав је живот тинејџера и кроз шта све један тинејџер пролази приликом 
одрастања, 
 

описује се у књизи Јасминке Петровић „Ово је 

настрашнији дан у мом животу“. Посебно ову 

књигу препоручује Лазар Гарић, ученик одељења 

VI3, деци до 12, 13 година како би се припремили за 

све оно што их чека. Зaнимљиво је да се ова књига 

допала и његовом другу Зорану Стаменовићу из 

истог одељења који каже да је она лек за свакога 

коме је досадно, јер је роман толико смешан да ће 

вам кренути сузе на очи од тог смеха. И сматра да је 

чита свако ко има слободно време, сигурно ће се 

осећати као он: кад почне да чита, тешко ће се 

зауставити. 

Књига „Бака гангстер“ је препорука Јоване 

Величковић VI3. 
 

Ова књига говори о разочараној баки која се осећа 

заборављено и невољено, мада није тако, носи две 

велике поруке које су данас веома важне: Није злато 

све што сија и У лажи су кратке ноге. Обавезно 

треба прочитати ову поучну и лепу књигу. 

 

Један обичан дечак Артур извлачи мач из камена и 

постаје краљ Велике Британије, а потом оснива и 

своју државу. У Камелоту краљ Артур и његови 

чувени Витезови Округлог Стола живе, воле и 

одлазе у походе од средњовековних шума све до 

зачараних острва. Прочитајте књигу Х. Пајла „Краљ 

Артур и Витезови Округлог Стола“ и схватите 

колико је слога важна и у рату и у миру, поручује 

Данијела Васић, ученица VI3. 

 

 

Марија Николић, ученица VI1, 

 

сматра да су бајке идеалне за све узрасте, јер свака 

бајка има своју скривену поруку коју треба 
 

да пронађемо баш онако како истину и правду 

проналази главни јунак. Посебно сматра лепим за 

читање, сликовито приказаним догађајима и 

јунацима бајке у збирци „Бајке“ Гроздане Олујић 



после чијег ћете читања бити пуни утисака. Посебно 

је издвојила бајку „Седефна ружа“. 

 

Иако нам се чини да је осталима било лакше током 

одрастања, Лазар Гарић, ученик VI 3, сматра да је 

то погрешно пошто је прочитао књигу „Магареће 

године“ Бранка Ћопића. Прочитајте је и ви и 

донесите свој суд о овоме. 

 

Љубитељима научне фантастике Петар Михајловић, ученик VI 1, препоручује 

за читање књигу „Караван чудеса“ Уроша Петровића. Ова књига описује 

пустоловине дечака који бива отет и послат у неки други, чудан и другачији, 

свет. 

 


