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„Мистерије Гинкове улице“ 

Урош Петровић 

 

Када сам почео 

да читам књигу 

„Мистерије Гинкове 

улице“, мислио сам да 

ћу и ја бити успешан 

детектив и да ћу успети 

да решим свих 

тридесетак мистерија, 

међутим, није било 

баш тако. 

Мистерију 

пустог острва сам лако решио, јер није било 

тешко закључити како се заставник Федор 

домогао копна иако је био насукан на пустом 

острву. Скоро све мистерије су ми биле 

занимљиве, али су захтевале пуно размишљања. 

Осећао сам се срећно и узбуђено кад год бих 

дошао до неког решења. Код већине мистерија 

то није било лако. Тада сам размишљао, 

покушавао, али безуспешно. У тим тренуцима 

сам признавао себи да је Марта Смарт много 

боља од мене и да никада нећу моћи да будем 

тако добар детектив као она. Књига ми је била 

јако занимљива због разноврсних мистерија, а и 

Мартине способности да их смисли и реши. Није 

ми се допало што су ми неке приче у књизи 

нелогичне. За мистерију напуштеног лонца сам 

одмах знао да је решење Снешко Белић, јер сам 

са братом направио Снешка и након неког 

времена од њега је остао лонац, комадићи угља 

и шаргарепа. 

Лепо сам се забавио док сам читао 

„Мистерије Гинкове улице“, о свакој причи дуго 

размишљао и покушавао да откријем тајне и 

решим мистерије.  

Лука Лазаревић 53 

„Чарли и фабрика чоколаде“ 

Роалд Дал 

 

Док сам читао књигу 

„Чарли и фабрика чоколаде“, 

допале су ми се авантуре Чарлија 

Бакита, а и приче које су му 

причали баке и деке. 

Чарли је сиромашан мали 

дечак који воли да једе чоколаду 

и да слуша приче својих бака и 

дека. Једном су му испричали причу о принцу 

Пондичерију, који је затражио од Вилија Вонке да му 

сагради палату од чоколаде. Када је Вонка то урадио, 

рекао је принцу да је поједе. Он није хтео, па се палата 

истопила. Вили Вонка је отпустио раднике своје 

фабрике због шпијуна, али је после неког времена 

фабрика почела да ради. Вонка изјављује за новине да 

је сакрио у чоколади пет златних улазница. Прву је 

нашао Аугуст Глумп, дебели дечак који воли пуно да 

једе. Другу је нашла Верука Солт. Њу су родитељи 

размазили. Трећу је нашла Виолета Борегард, која је 

волела да жваће жваке. Четврту је нашао Марк Тиви. 

Он воли да гледа филмове. Док се Чарли враћао из 

школе, у снегу је нашао педесет пенија. Купио је две 

чоколаде и нашао улазницу. На улазници је писало да 

треба доћи у фабрику првог фебруара са одраслом 

особом. Са Чарлијем је отишао деда Џо. У фабрици су 

радили патуљци. Аугуст је упао у реку чоколаде. 

Виолета се надула од нове жваке. Верука је хтела 

веверицу која је чистила орахе, али је упала у цев за 

отпатке. Мајк је гледао у Вилијев изум – чоколадну 

телевизију, па му се завртело у глави. Чарли је постао 

газда фабрике и његова породица више никад није 

била гладна. 

Мени се ова књига допала зато што је 

сиромашни дечак Чарли постао власник Вонкине 

фабрике чоколаде.  

Лука Лазаревић 53 

  

Роалд Дал је познати британски писац. Писао је за одрасле, али је најпознатији по својим дечјим 

романима као што су „Матилда“, „Велики добри џин“, „Џејмс и џиновска поморанџа“ итд. Широм 

Британије ове године обележава се годишњица његовог рођења (ове године би напунио 100 година). 
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Дечје жеље 
 

Стигло је пролеће, 

као много пута до сада, 

а где год да погледам, 

лоше расположење влада. 
 

Чујем стално лоше вести: 

поплаве, кризе, цене, плате, 

и не питају се одрасли 

како ће то деца да схвате. 
 

Не виде одрасли од проблема 

Нас - малу децу, нас - мале људе, 

и ми живимо на овој планети, 

желимо другачије да буде. 
 

Ми - деца тражимо од њих 

да само мало стану 

и као што ми - деца знамо, 

Уживају у новом дану. 
 

Да виде како је пролеће лепо,   

да чују дечји смех, 

да воле живот, данас и сутра, 

да им деца поклоне осмех. 
 

Одрасли, будите и ви деца, 

оставите бриге о спашавању света 

макар само на један дан, 

све гледајте очима детета. 

Александар Радека 43 
 

Крв живот значи 
 

Требало би да знаш 

када своју крв даш, 

живот неком спасаваш! 
 

Требало би да знаш 

са мало крви шта можеш дати, 

некоме ћеш живот улепшати! 
 

Зар ниси знао?! 

То мало што си дао, 

тај мали твој део 

некоме је живот цео! 

Анита Танасијевић 31 

Учитељице, срећан Вам Дан жена 
 

Учитељице, срећан Вам Дан жена, 

од Вашег нема лепшег имена. 

Ви сте нежни као цвет љиљана, 

сви Ваши ученици Вас воле, Љиљана. 
 

Учитељице, срећан Вам празник Ваш, 

као да нас сунце огреје кад нам осмех даш. 

Срећни смо јер нас учите свему. 

Срећан Вам 8. март, уживајте у њему! 
 

Учитељице, хвала Вам што за нас стрпљења имате. 

Срдачне честитке од Ваших ђака примате, 

да нам живите још много лета, 

то Вам жели 31 чета. 
 

Учитељице, срећан Вам Дан жена, 

од Вашег нема лепшег имена. 

Ви сте нежни као цвет љиљана, 

сви Ваши ученици Вас воле, Љиљана. 

Кристијан Дамњановић 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стиже пролеће 
 

Ево, стиже пролеће, 

eво, ласта долеће. 
 

Ево, зумбул прави 

мирише у трави. 
 

Ево, лептир малени 

слете на цвет шарени. 
 

Ево, чујем ја 

жубор потока. 
 

Ево, стиже пролеће! 

Сунце живот покреће! 

Бојана Белопавловић 31 
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I’m not afraid 

 
I'm proud to say  

I'm not afraid of you who hide in the dark  

I sing, I curse, I smile 

Has anyone seen that on your faces in a while?  

You pretend, yell and fake  

You say it's all for our sake 

But all we really want is to live without being afraid 

Of your armies, your wars and guns  

Of air we heave through our lungs  

Of you, who try to control nature  

Of you, who are building our future  

I'm not afraid, I want to live  

I want to take, and give  

I want to love no matter who 

I want to work, no matter what is it I do  

Please don't stand in my way  

End the night, give me my day  

You can't end something you didn't start,  

You can't replace someone's heart  

I am not afraid of you,  

Who are playing a constant game and pulling aces  

Of you, who have million faces  

It's only me, only human, a kid and you don't scare 

me  

So come out of the dark and face me 

 

Теодора Поповић, 8-1 

 

Песма је награђена на конкурсу „Мy English 

Book“ 2015. 

 

 

 

The story of Rich 
 

Once in some town, 

there lived a man that was named Rich. 

Rich was rich, 

but Rich fell in a ditch. 

''But why?'' 

you may ask, 

well, 

Rich was a snitch. 

He was in trouble, 

some bad people burst his bubble, 

for they wanted revenge. 

Y'know, Rich, had a friend, 

and his friend was called Mitch. 

And Rich was his friend, 

until his money he'd spent. 

And his first warning, 

was on his car - it was dent. 

The second warning - his house, 

as always warming, but when 

he smelled a strange scent, 

it was quite alarming, 

but there was a guy living 

in his spare room, 

don't worry, he paid rent, 

his name was Bill Kent. 

Bill Kent was a guy 

cooler than Bill Nye. 

He then helped our friend Rich, 

so he doesn't die. 

He was with him 'till the end, 

and that's how Rich's story went. 

 

Ђорђе Шаровић, 81. 

 

 

  

Ђорђе Шаровић, не само што има изражен таленат за енглески језик  (освојио је 4. место на 

републичком такмичењу), већ и одлично пева (2. место на градском), а добро му иде и математика  (1. 

место на општинском такмичењу). 
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Овде сам већ 31 годину 
 

Шта вас је привукло математици? 

Још од малих ногу сам са другарима и 

браћом играо таблић, и тако смо међусобно 

научили да рачунамо до 14. После се то пренело 

кроз учење. Нисам ишао у гимназију, ишао сам у 

средњу техничку школу. На крају сам случајно 

отишао да студирам математику, иако никада 

нисам имао намеру да студирам због финансијских 

проблема у породици. 

 

Када бисте се поново родили, да ли бисте 

све исто урадили? 

Да, сигурно бих урадио и учио исто. Ја сам се 

родио у породици где троје деце напушта кућу и 

једно остаје са родитељима. Били смо одвојени од 

града, тежили смо ка томе да успемо у школи и да 

одемо одатле. Не треба нико да вас тера, сами 

желите да побегнете од такве ситуације. 

 

Да ли се кајете због неких 

поступака? 

Не, не кајем се ни због чега. 

Успео сам у томе да изведем дете 

на прави пут, наставио је мојим 

путем, предаје математику и то је 

највећа награда за сав мој уложен 

труд. 

 

Како сте дошли у Вранић у 

школу? 

По завршетку факултета било 

је тешко наћи посао и на конкурсу у Вранићу је 

било 17 кандидата, а ја сам био једини који је имао 

завршен факултет. Овде сам већ 31 годину. 

 

Како је раније било у школи? 

Била је лоша саобраћајна веза са Београдом. 

Колектив је био веома добар, људи су били 

предани послу. Ученици су се разликовали. 

 

Да ли вам се више свиђало тад или сад? 

Гледајући са ове дистанце, имам осећај да 

сваке године добијамо све лошије генерације и да 

су раније ученици много боље учили него сад, иако 

ви сад имате школску библиотеку, интернет и више 

могућности него они тад.  

Ја кад сам дошао у Вранић, било је 5 фиксних 

телефона. Само 5. Ја сам против телефона. 

 

Раније је постојао користан рад у школи. 

Како је то изгледало? 

Сваке суботе се одржавало брање дуња. 

Вранић је раније био најпознатији по гајењу дуња у 

Европи. Иза терена је била њива, која је припадала 

школи и где су се гајиле житарице. Наставници и 

ученици су имали другачији приступ једни 

другима, играли су заједно фудбал на терену по 7 

пута годишње. То је био доживљај за децу, а сада 

тога више нема. 

 

Када бисте се вратили у прошлост, да ли 

бисте се одлучили да радите у 

основној или средњој школи? 

Већи је изазов радити у 

средњој него у основној школи. Са 

млађим ђацима је лакше радити 

него са средњошколцима. Раније 

чим бих дошао у учионицу, деца би 

долазила да ми постављају питања, 

а сад и кад им понудиш помоћ, њих 

нема. 

 

Пошто се осмацима боравак 

у школи ближи крају, имате ли 

неки савет за њих? Да ли да следе своја осећања 

или финансијске могућности? 

У вашим годинама је тешко одлучити шта 

желите. Веома је битно саслушати старије, 

породицу и наставнике. Морате гледати 

могућности које вам се пружају након што 

завршите одређену школу. Бирајте шта вам је 

воља, али битно је да стигнете до циља. 

Некад се деси да кренете једним путем, а 

завршите на крају другог. 

 

Анђела Петровић 83 и Милан Славић 83  
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Веровали или не 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пуж 

има 4 

носа. 

Човек одрасте тек 

када добије децу. 

Псовање 

смањује бол 

и до 50% 

када сте 

повређени. 

Амстердам 

има више 

бицикла него 

становника. 

Око 500 

милиона 

Кинеза не 

пере зубе. 

Земља је свакога дана тежа за 

око 100 тона због прашине која 

стално пада са Месеца. 

Највећа лубеница 

имала је 159 кг. 

Кожа aфричког 

јазавца може 

издржати ударце 

мачете. 

Рубикова коцка има 

 43 252 003 274 489 586 000 

решења. 

Људско око има 

576 мегапиксела. 

Најтежи човек на свету био је 

Американац и имао је 635 кг. 

Чоколада је некада  

коришћена као валута. 

Мрави никада не спавају. 

Мед је једина храна 

која се не квари. 

На сваких 2 000 мрштења 

стварају се боре на лицу. 

Дрво пауловнија може 

да нарасте до 25 метара 

за кратко време. 

Највећи зец 

има 22 кг. 

Откад се посади, 

кинески орах роди тек 

за 20 година. 

Најскупља раса паса је 

тибетански мастиф.   

Светлости треба 

8 и по минута да 

дође од Сунца до 

Земље. 

Муња ствара температуру 

која је 5 пута већа од 

температуре на површини 

Сунца. 

Абрахам 

Линколн је 

имао протезу 

од дрвета. 

Младен 

Поповић 82 
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