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Читање и учење

Књига „Очаране наочаре“ почиње тако што дечак Лука добија за рођендан
необичне наочаре. Кад их стави, може да види шта је некада било. И Лука и његова
сестра Милена помоћу тих наочара путују кроз различита историјска раздобља
Београда и посматрају догодовштине људи из прошлости. Иако оптичар који је
направио наочаре каже да нису магичне, него нарочите, ласерске, мислим да јесу
магичне, јер у стварности такве не постоје. То што Лука и Милена виде догађаје из
далеких времена чини ову књигу необичном и научно фантастичном.
У књизи има седам прича у којима читаоци прате главне јунаке на путовању кроз
време од доба Винче, 5000 година пре наше ере, па све до 1867. године, у време кнеза
Михајла. Између прича су текстови које ауторка зове „међувреме“, наставак једне
приче и увод у следећу и тада Лука и Милена разговарају са родитељима о догађајима
које су видели.
Моја омиљена прича је „Смеђи рак из Винче“, чија1 се радња дешава у старом
веку у Винчи. Описује се како су становници насеља успели да угасе пожар који је
захватио њихове куће. Главни лик је дечак Аик, храбар, вредан и одлучан. Он са
осталом децом носи воду из Дунава и помаже да се заустави ватра. Брине и о
животињама и шаље свог пса да скупи овце и козе и одведе их на сигурно место. А кад
пса захвати пламен, дечак га води код своје мајке, видарке, да му исцели ране. Прича
је добила назив по раку из Дунава са којим се дечак дружи. Након пожара Аик је
отишао до обале и срео свог друга, а онда је схватио да разуме говор животиња. Рак му
је објаснио да је моћ добио зато што је најхрабрији дечак у селу.
И у осталим причама главни ликови су необична деца која имају посебан однос са
животињама и помажу одраслима у неким важним ситуацијама.
Док сам читао ову књигу, схватио сам да личи на лекције из природе и друштва у
којима смо учили о прошлости Србије. Било је као да учим историју, само на занимљив
и узбудљив начин. Зато је препоручујем својим вршњацима, али и старијим ђацима
који уче историју Србије. Биће им занимљиво и помоћи ће им у учењу.
Волео бих да и ја имам наочаре којима бих могао да видим прошле догађаје. Онда
бих отишао у давно доба када су живели диносауруси и неке друге животиње којих
више нема. Могао бих да проверим да ли су у исто време живели људи и да ли су приче
о змајевима и аждајама истините. То би била права авантура.
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