Назив дела: ШЕШИР ПРОФЕСОРА КОСТЕ ВУЈИЋА
Име и презиме писца: Милован Витезовић
Када сам пре неколико година у биоскопу гледао филм „Шешир
професора Косте Вујића“ највише су ме привукле разне догодовштине
његовог разреда и обешењаштва његових омиљених ђака, матураната
Прве гимназије, са којима је чак, понекад, ишао и у кафану.
Али, сада, кад сам мало порастао, узео сам да прочитам овај роман и то ме
је, као матуранта (додуше , „малог“, јер завршавам осми разред основне
школе) навело да проучим како је са својим ученицима радио чувени
професор, али и како су ти његови најбољи матуранти живели, учили и
образовали се.
Био сам сав срећан кад сам схватио да су ти млади људи презирали учење
напамет, бубање за оцену (тако популарно у школама данас!), али да су се
предано бавили оним што их је заиста занимало и што ће касније у животу
постати њихова професија.
Ти генијалци су схватили да је овај свет чудесан и да у њему има толико
тога да се открије, опише, проучи али и промени и опева. Они су баш то
радили и уживали у томе, а заједно са њима уживао је и њихов необични и
мудри професор Коста Вујић, иако их је често грдио, критиковао и слао у
ћошак.
Такође ми се јако допало што ти младићи, иако су много времена
посвећивали својим омиљеним предметима (Мика Петровић Аласматематици, Јован Цвијћ- природним наукама, Јаша Продановићисторији, Милорад Митровић- поезији, Љубомир Стојановић- језицима)
волели и да се забављају, шегаче, неваљалишу, једном речју да покажу да
су „Све мангуп до мангупа“!
Исто тако, одушевила ме је и њихова храбост: нису се плашили ни строгог
директора Козарца, ни најопаснијих професора, ни министара са лепим
ћеркама, ни самог Краља Србије.
Ако икада постанем професор, волео бих да на часовима, а и после, личим
на господина Косту Вујића, макар морао да научим да бацам шешир. А до
тада, трудићу се да, што више, у сваком погледу, будем као његови
најбољи и најбунтовнији ђаци!

Наслов рада: Професор Вујић није успео да добаци шешир на чивилук!
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Основна школа: др Драган Херцог
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