
A onda smo sa „drugačićima“ krenuli u svijet bajki, crtića, priča i u sve prostore ovoga svijeta 

u kojima je dozvoljena mašta… 

 

Čitali smo….. 

 

 

 



 

Zapisivali likove… pričali i prepričavali… 

 



 

A onda prionuli na posao…. 



 

…..i od silnog skitanja, lutanja, traženja, istraživanja, naši likovi bajki, crtanih filmova i priča su 

zalutali u neke druge priče i neke druge bajke…. 

Pa pročitajte odlomak iz priče o tome  kako je čuveni Šrek odjednom postao fudbaler…. 

„Bio jednom jedan princ po imenu Šrek. Živeo je sa princezom Fionom. Postao je fudbaler. 
Igrao je u Crvenoj Zvezdi.  

Vraćao se sa utakmice kući. Kod kuće su ga dočekale pozivnice za venčanje. Na venčanje ih je 
pozvao Kristino Ronaldo…..“                       

      Stefan Todorčić 2.1 

Ili o pohlepi… 

„ Kada sam ja živela u davna vremena nije bilo struje, ni radija ni svetla. Samo su sveće 
gorile. Onda mi je sinula ideja da bih mogla izumiti struju. Pokušavala sam i pokušavala , ali nikad 
nije delovalo. Jednog dana sam napokon uspela. Ljudi su me doživljavali kao heroja.  

Onda mi se slava obila o glavu. Mislila sam samo na sebe. Zaboravila sam na sve. Zanimao 
me samo novac. Želja za novcem me učinila pohlepnom. Krala sam novce dok me nisu uhvatili. 
Ostatak života sam zbog pohlepe provela u zatvoru.“ 



      Jovana Mađarević 2.1 

Ili o princu košarkašu… 

„ Jednoga je jutra princu dosadilo da vlada i odjednom je hteo da postane košarkaš. Dođe vila 
i zamahne čarobnim štapićem. Princ se odjednom stvori u stranoj zemlji i uđe u košarkašku 
dvoranu….“ 

      Uglješa Grebić 2.1¸ 

A o gimnastičarki… 

„ Bila jedna princeza po imenu Miljana. Miljana nije htela da vlada carstvom ni bude 
najbogatija na svetu. Samo je htela nastupati pred publikom.  

Sledećeg dana čula je kako će jedna devojčica nastupati na gimnastici. Kada je noć pala 
Miljana nije mogla zaspati. I tako svaku noć. 

Jedne noći dok je tako mislila odjednom se pojavi vila po imenu Željica i reče da će joj 
ispuniti tri želje. A Miljana je rekla da joj je dovoljna jedna želja da bude gimnastičarka.  

Vila zamahne čarobnim štapićem. A Miljana se stvori u dvorani u Osijeku. Ide na natjecanja i 
živi dugo i sretno.“ 

      Poznanović Miljana 2.1 

 

A ovo su neke od ilustracija priča… 

Ja Snežana ( Nikolina Krunić 2.1 ) 



 

 

Mačak u čizmama ( Sergej Ajduković 2.1.) 



 

 

Crvenkapica ( Olja Rakazović 2.1) 



 

Ja pepeljuga ( Željana Milić 2.1) 



 

A naši drugari iz 2.2 su plesali, glumili Pepeljuge, Crvenkapice … i napisali… 



 



 



 

 

„ Kad bi bio princ bio bih bogat i voleo bi da imam lamburdžini i imao bih mazdu i motor 
suzuki .Živeo bih u dvorcu i našao bih princezu. Onda bih zakazao venčanje.“ 

        Stefan Nedić 2.2 

„ Kad bi bila princeza ja bih bila jako lepa i pametna. Jako bi volela da imam belog konja i 
stalno bi jahala kao prava princeza. I volela bi imati male psiće.  

Kad bi me neko prevarip ja bi bila ljuta. Ne bi volela da mi neko ne da bonbone i čokoladu.“ 

        Ela Maksimović 2.2 

„Kad bih bio princ bio bi bogataš. Išao bi se boriti protiv aždaje. I našao bi si princezu neku 
najlepšu na svetu. „ 

        Srđan Spasojević 2.2 



 

E baš ovako bi izgledao taj naš pric Srđan i njegova prelepa princeza, a ne bi bio nikakav 

problem da „sredi“ aždaju…. Čiča Miča i gotova priča … 

P.S. Svi radovi i crteži su „izvorni“ , bez oduzimanja, dodavanja i uljepšavanja. Hvala. 

 



А онда смо са „другачићима“ кренули у свијет бајки, цртића, прича и у све просторе 

овога свијета у којима је дозвољена машта… 

 

Читали смо….. 

 

 

 



 

Записивали ликове… причали и препричавали… 

 



 

А онда прионули на посао…. 



 

….и од силног скитања, лутања, тражења, истраживања, наши ликови бајки, цртаних 

филмова и прича су залутали у неке друге приче и неке друге бајке…. 

Па прочитајте одломак из приче о томе  како је чувени Шрек одједном постао 

фудбалер…. 

„Био једном један принц по имену Шрек. Живео је са принцезом Фионом. Постао је 
фудбалер. Играо је у Црвеној Звезди.  

Враћао се са утакмице кући. Код куће су га дочекале позивнице за венчање. На венчање 
их је позвао Кристино Роналдо…..“                       

      Стефан Тодорчић 2.1 

Или о похлепи… 

„ Када сам ја живела у давна времена није било струје, ни радија ни светла. Само су 
свеће гориле. Онда ми је синула идеја да бих могла изумити струју. Покушавала сам и 
покушавала , али никад није деловало. Једног дана сам напокон успела. Људи су ме 
доживљавали као хероја.  



Онда ми се слава обила о главу. Мислила сам само на себе. Заборавила сам на све. 
Занимао ме само новац. Жеља за новцем ме учинила похлепном. Крала сам новце док ме нису 
ухватили. Остатак живота сам због похлепе провела у затвору.“ 

      Јована Мађаревић 2.1 

Или о принцу кошаркашу… 

„ Једнога је јутра принцу досадило да влада и одједном је хтео да постане кошаркаш. 
Дође вила и замахне чаробним штапићем. Принц се одједном створи у страној земљи и уђе у 
кошаркашку дворану….“ 

      Угљеша Гребић 2.1¸ 

А о гимнастичарки… 

„ Била једна принцеза по имену Миљана. Миљана није хтела да влада царством ни буде 
најбогатија на свету. Само је хтела наступати пред публиком.  

Следећег дана чула је како ће једна девојчица наступати на гимнастици. Када је ноћ 
пала Миљана није могла заспати. И тако сваку ноћ. 

Једне ноћи док је тако мислила одједном се појави вила по имену Жељица и рече да ће 
јој испунити три жеље. А Миљана је рекла да јој је довољна једна жеља да буде гимнастичарка.  

Вила замахне чаробним штапићем. А Миљана се створи у дворани у Осијеку. Иде на 
натјецања и живи дуго и сретно.“ 

      Познановић Миљана 2.1 

 

А ово су неке од илустрација прича… 

Ја Снежана ( Николина Крунић 2.1 ) 



 

 

Мачак у чизмама ( Сергеј Ајдуковић 2.1.) 



 

 

Црвенкапица ( Оља Раказовић 2.1) 



 

Ја Пепељуга ( Жељана Милић 2.1) 



 

А наши другари из 2.2 су плесали, глумили Пепељуге, Црвенкапице … и написали… 



 



 



 

 

„ Кад би био принц био бих богат и волео би да имам ламбурџини и имао бих мазду и 
мотор сузуки .Живео бих у дворцу и нашао бих принцезу. Онда бих заказао венчање.“ 

        Стефан Недић 2.2 

„ Кад би била принцеза ја бих била јако лепа и паметна. Јако би волела да имам белог 
коња и стално би јахала као права принцеза. И волела би имати мале псиће.  

Кад би ме неко преварио ја би била љута. Не би волела да ми неко не да бонбоне и 
чоколаду.“ 

        Ела Максимовић 2.2 

„Кад бих био принц био би богаташ. Ишао би се борити против аждаје. И нашао би си 
принцезу неку најлепшу на свету. „ 

        Срђан Спасојевић 2.2 



 

Е баш овако би изгледао тај наш приц Срђан и његова прелепа принцеза, а не би био 

никакав проблем да „среди“ аждају…. Чича Мича и готова прича … 

P.S. Сви радови и цртежи су „изворни“ , без одузимања, додавања и улепшавања. Хвала 


