
Када се у нашим главицама помешају бајке, приче и цртићи ...настану  ЧУДНОВАТЕ ПРИЧЕ... 

Шегрт Мишко 

Пре много година, на крају шуме, живео је мали и познати шегрт Мишко.Код 

Мишка су долазили сви, и Снежана и Пепељуга и патуљци.. 

Али- Мишко је имао и конкуренцију, а то је био мачак Тошо. 

Једног зимског дана код Мишка је дошла Палчица. Палчица му је рекла да сутра 

долазе Пепељуга и принц код Тоше да виде како ради, али да ће доћи и ког њега, 

Мишка. Онај који буде лошији, мора се иселити из шуме. 

И Мишко и Тошо су били забринути. 

Али, баш кад су они стигли код Мишка , дошле су и  Снегуљица, Палчица и 

Матовилка. Принц и Пепељуга су били јако задовољни. 

А када су дошли код Тоше- није било никога.  

Мишку је било жао Тоше па је замолио принца и Пепељугу да га не потерају из 

шуме.И они су се сложили с тим. 

И тако је читава шума чула за Мишково добро дело. 

         Сара Кршић 4.1 

 

Чудновата шума 

Једнога лепог летњег дана, девојчица по имену Камилица, ишла је у 

шуму да бере јагоде.Била је јако уморна па је легла испод дрвета у велику 

хладовину.Заспала је. 

У сну је сањала јако чудне ликове. Кад се пробудила видела је белог 

шумског зеца. Одмах је потрчала за њим јер је јако волела зечеве. Трчала је 

за њим далеко у шуму и на крају се изгубила. Већ је пао мрак и она се јако 

бојала. Почела је и киша. Она је видела колибу и сакрила се у њу. У колиби 

је већ било десет козлића, осам коња, три Пинокија и два магарца по имену 

Зујо и Грујо. Преспавала је код њих и када се пробудила – све је то био сан.  

Опет се нашла под дрветом које је имало дебелу хладовину. 

        Виолета Божић 4.1 

 



Петар Пан 

Једном сам летео небом и видео мало краљевство. У малом краљевству био је 

принц, а недалеко од њега живела је принцеза.  

Занимало ме шта све тамо има, па сам одлетео до малог краљевства.  

Тамо је било весело. Краве су играле, овце су училе математику. Сви су били 

паметни. Краљ је био поносан на своје краљевство. Тамо су били и Ивица и МАрица, 

Црвенкапица, Пепељуга, Снежана и седам патуљака и Трноружица.  

Дошла је вештица и хтела их претворити у камен, али уместо чаробног штапића 

је узела четкицу за зубе. Била је много љута и отишла је кући поником. Када се вратила, 

није било никога.  

Баш су је преварили. Тако буде сваки пут када покуша да их претвори у камен. 

Морао сам да идем кући јер је било прекасно. И баш сам се добро забавио. 

         Милан Ристић 4.1 

 

  

Бели принц и магарац 

Био једном један човек који је имао магарца. Магарац је био мршав зато што 

нису имали хране. 

Краљ је наредио човеку да посеје грах. Он га посеје. Прошло је неколико дана и 

грах је нарастао скро до неба.Тог дана човек и магарац су пробали грах и одједном  је 

човек постао бели витез, а магарац турбо маго. Попели су се скроз до облака, где је био 

дворац пун чуда. Они су тако ишли и налетели на желе Деда Мраза, гађао их је желе 

бонбонима.Магарац је својим пламеним дахом загрејао принчев мач. Принц је средио 

желе Деда Мраза. 

И од тада су били сити граха и желе бонбона. 

        Лука Марјановић 4.1 

 

 

 

 



Pepeljuga u New Yorku 

Jednom davno u dalekoj zemlji, živjela je djevojka po imenu Pepeljuga. Jednog jutra 

pošla je u šumu brati jagode. Na putu je srela vilu koja ju je odvela do dvorca gdje je bio 

čarobnjak. On ju je odveo do ogledala. Pogledala se, a ogledalo joj je reklo da je ona najljepša 

djevojka u zemlji. 

Čarobnjak je rekao da će je odvesti u New York. Kada su stigli tamo, prvo joj je 

pokazao grad i onda je ostavio da ide sama. Išla je gradom i srela Petra Pana. Zaljubila se. I 

Petar Pan se zaljubio u nju.  

Vjenčali su se i imali dvoje djece. A djeca su se zvala Gita i Hlapić. 

 

Anđela Krnjajić, Bojana Jovičić, Mihaela Ivošević, Vanesa Janjić (3.1) 

 

 

 

Mačak u staklenim cipelicama u Londonu 

U jednoj čarobnoj zemlji Šala mala, živio je bosi Mačak. Išao je Ulicom čarolije ,tamo 

pao u bunar i tako došao do Londona. 

Pogledao je oko sebe i vidio da su svi obuveni. Bosi Mačak je otišao do jedne trgovine 

u kojoj mu je Petar Pan dao staklene cipelice.  

Dok je išao Londonom svi su se okretali za njim i gledali u njegove cipelice.  

Sreo je Snjeguljicu i sedam jarića. Snjeguljica  je pitala zašto on nosi staklene cipelice, 

a Mačak  je rekao da voli baš takve. Snjeguljica je pokazala svoje drvene čizmice i rekla da je 

to hit. 

Mačak nije baš nešto mario za modu pa napusti Snjeguljicu i ode do Potoka sokova. 

Pružio je šapu u potok i opet pao u svoju čarobnu zemlju Šala mala. 

Sandra Bilić, Milica Vuković, Stella Šujica, Gabrijela Stojanović (3.1) 

 

 

 

 



Zlatokosa 

Jednog dana Zlatokosa je išla u šumu. Srela je Pepeljugu. Pepeljuga je bila uplakana i 

tužna pa je Zlatokosa upitala zašto plače, a Pepeljuga je rekla da joj je Crni Čovek ukrao 

mačku. Zlatokosa je tešia i rekla joj da će pronaći mačku. 

I pošli su da je pronađu. Došli su do mesta gde su ugledali Crnog Čoveka i Pepeljuginu 

mačku. Prikrale su se i uzeli mačku. Pepeljuga se zahvalila i otišla kući srećna i zadovoljna. 

Odjednom se pred Zlatokosom pojavio patuljak i vikao : „ Juhu, mojoj mami je danas 

rođendan!“.  Prestao je vikati jer se setio da joj mora napraviti tortu. Ali- on nije znao praviti 

tortu, pa je zamolio Zlatokosu da mu pomogne. Nabrzaka su napravili tortu. Zec se zahvalio i 

otišao mami čestitati rođendan. 

Zlatokosa je brzo trčala do škole. Izvinila se učiteljici što je zakasnila na čas i sela u 

klupu. 

Niko nije znao kakva je sve dobra dela učinila. 

Čiča miča i gotova je priča…. 

         Katarina Vučković  3.1 

 

 

 

Turbo ni na nebu ni na zemlji 

Danas sam video puža koji ide deset hiljada na sat. Pojurio je prema stazi za 

trke. 

Pošao sam ga gledati i postao njegov menadžer. Kad smo osvojili treći pehar, 

krenuli smo na kampovanje. Sreli smo Ivicu i Maricu. Rekli su nam za stabljiku 

čarobnog graha koju čuvaju Mačak u čizmama i Šrek.  

Pošli smo u potragu za čarobnim grahom. Kad smo ga našli, tiho smo se 

provukli iza Mačkovih i Šrekovih leđa. Popeli smo se među oblake. Pronašli smo Oko 

života.  

Oko života je omogućilo Turbo pužu da uđe u galaksiju između neba i zemlje.  

     Aleksandar Lončar, Aleksandar Crnobrnja ( 3.1) 

 

 



 

 

Sunđer Bob u gradu 

Jednog dana, pod morem je živeo sunđer koji se zvao Bob. Izašao je iz kuće i 

otišao u grad koji se zvao Zagreb. 

U Zagrebu se nije mogao snaći i krenuo je tražiti neka morska stvorenja. Putem 

je sreo vevericu koja se zvala Sendi. Sunđer Bob je pitao hoće li ići s njim da traži 

morska stvorenja. Sendi je pristala. Krenuli su da traže još prijatelja. Putem sretnu 

zvezdu koja se zvala Patrik. Sunđer Bob je upitao Patrika da li želi biti njihov prijatelj. 

Patrik je pristao. I krenuo je s njima da pronađu još prijatelja. Sreli su lignju koja se 

zvala Lignjoslav. I ona je postala njihov prijatelj. 

I bili su srećni dok se nisu vratili u more. A i posle toga…. 

      Aleksandar Balog, Veljko Mitrović ( 3.1) 

 

 

 

Sunđer Bob u New Yorku 

Jednoga jutra pođe Sunđer Bob u New York. 

Kada je stigao, ljudi su ga gledali začuđeno, a i on se čudio zašto ga svi 

gledaju. 

Sreo je Mačka u čizmama koji ga je upitao šta on radi u New Yorku, a Sunđer 

Bob je rekao da je došao posetiti ljudski svet. 

Putem su sreli vuka Vučka. 

Onda su svi zajedno otišli u kafić na sokić. 

  Vukašin Janjić, Veljko Mićanović, Ognjen Mićanović ( 3.1) 

 

 

 

 

 

 



Врло запетљана прича 

Пре два дана родила се Розокоса са петнаест година.  

Розокоса је била врло слатка цурица са врло кратком косом, чак пет 

миља.Живела је у граду Енглеска у држави Лондон. У Енглеској су 

причали француски језик. 

 Живела је у кући са чак шест спратова. Сада ћемо вам описати њене собе. 

На првом и другом спрату је живела Розокоса, на трећем и четвртом њени 

родитељи Рак Кројач и Мала Сирена. Њихов спрат је био пун воде, тако 

да нико није могао улазити код њих, осим морских бића. Чак ни ћерка 

Розокоса.  

На петом и шестом спрату су живели њени баба и деда Папа Штрумф и 

Штрумфета. 

То је била њена породица. 

Прекосутра се Розокоса наљутила и отишла у град Минимоја. Од тада се 

врло, врло, врло, врло, врло запетљала прича. Послушајте! 

Розокоса се запетљала у својој краткој коси.Тако запетљана се ваљала у 

својој краткој коси. Док се Розокоса ваљала на таблет јој је стигла порука 

да мора ошишати косу да буде дугачка један метар.Розокосао је због тога 

урлала толико јако да ју је чуо Сунђер Боб на дну мора. Исцедио се на 

Розокосу и она се заувек заледила.Њени родитељи су заборавили да су је 

имали. 

 ЧИЧА МИЧА И ТАКО СЕ СРЕЋНО ЗАВРШИЛА ОВА НАША 

НЕСРЕЋНА ПРИЧА.  

     Нађа Ољача, Милана Јеротић (3.1) 

 

Sunđer Bob u New Yorku 

Jednom davno Sunđer Bob je odlučio posetiti New York. Tamo je upoznao mnogo 

ljudi, mnoge drugare i mnoge drugare njegove vrste. I tamo je brisao prozore s ostalim 

sunđerima. Sreo je Mačka u čizmama koji mu je napravio veće cipele. Onda su otišli da se 

prošetaju po gradu. Posle šetnje su otišli u hotel da prenoće. Sutradan su otišli na Kip Slobode 

da posmatraju grad, a posle podne u Cinestar da gledaju Čudnovate zgode Šegrta Hlapića.  

Sledeći dan su u parku sreli papriku. Nedostajao im je Lignjoslav. Zato su se odlučili 

vratiti u more.  

       Nikola Krnjajić, Andrej Nedić (3.1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


