
                                                Два лончића, четири поклопчића 

                                 -из књиге „Риба риби гризе реп“-Јасминка Петровић 

 

     Мени је битно да је другарица добра и да могу да се ослоном на њу.Ја сам имала такву 

другарицу и дружила сам се са њом зато што је добра.Она се зове Магдалена, о њој не бих ни 

једну ружну реч рекла.Ја бих се дружила са свима који носе наочаре , можда су добри пријатељи. 

     Имала сам другарицу која се свађала са мном и оговарала ме је, а ја њу нисам. 

    Милицу су сви мрзели због њеног изгледа и зато што носи наочаре  али ће доћи дан када ће их 

скинути.Јелена јој је рекла да ће носити наочаре и плашити децу по граду. 

     Зашто бих плашила децу ако носи наочаре , то није страшно.Није ружно носити наочаре .Данас 

је модерно носити наочаре. 

      Учитељица Софија је дала ученицима контролни а они нису знали и били су збуњени. 

     Мени се једном десило у 2 разреду да ми се ишло у WC али ми учитељица није дала  да 

изађем, па сам се упишкила.Сања се осећала тужно за разлику од друге деце.Није знала да уради 

домаћи задатак. 

   Свака учитељица би требала да пусти дете у тоалет,  да се не би упишкила на часу. Сања се 

унервозила , штипкала се за ноге, уједала усну и на крају се упишкила.Осећала се како ће јој се 

другови смејати.То свакоме може да се деси. 

     Да сам се ја упишкила на часу , рекла бих „Нема везе, свакоме може да се деси“ и не бих 

паничила и плакала. Није проблем што се упишкила , нико није приметио  јер нико не гледа испод 

стола.Непријатно је али се деси.Када се то деси не треба паничити . Када некоме кажеш ружну реч 

само описујеш себе. 

    Требамо прихватити проблем јер ће се он брзо решити.Сви треба да имамо своје мишљење.Ако 

вас неко вређа само окрени леђа. 

    Боље је носити наочаре него да паднеш и да се повредиш.А, девојчица која се упишкила неће 

цео живот бити мокра, може да се пресвуче.А, девојчица која носи наочаре можда ће их цео 

живот носити. 

    Оно што нам се деси морамо прихватити и решити проблем. 
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                                                                                                                                 ОШ“Бора Лазић“ Влашка 



 

 

  



 

  



 

  



 


